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Ata da 92ª Sessão, Para Premiações e Condecorações 
em 7 de junho de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Inácio Arruda

(Inicia-se a sessão às 12 horas e 18 minu-
tos, e encerra-se às 13 horas e 17 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/
PCdoB – CE) – Srªs e Srs. Senadores, declaro aber-
ta a sessão do Senado Federal destinada à entrega 
do Diploma José Ermírio de Moraes aos agraciados 
desta segunda premiação, nos termos da Resolução 
nº 35, de 2009. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

O Conselho do Diploma José Ermírio de Mora-
es, instituído pela Resolução nº 35, de 2009, é desti-
nado a agraciar personalidades de destaque do setor 
industrial que têm oferecido contribuição relevante à 
economia nacional, ao desenvolvimento sustentável e 
ao progresso do País. 

Nesse sentido, serão agraciados, com o Diploma, 
José Dias Macêdo, Diretor-Presidente das Organiza-
ções J. Macêdo, grupo empresarial com sede em For-
taleza, Estado do Ceará; Walterci de Melo, Presidente 
do Conselho do Laboratório Teuto de Medicamentos, 
e Grupo Cairu, representado pelos seus proprietários, 
Eugênio Odilon Ribeiro e Euflávio Odilon Ribeiro, em-
presa que atua nos Estados das regiões Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste. 

Para compor a nossa Mesa, convido o Sr. Ro-
berto Proença Macêdo, Presidente da Federação das 
Indústrias do Estado do Ceará, representando o Sr. 
José Dias Macêdo, ex-Senador da República, agra-
ciado com o Prêmio José Ermírio de Moraes e pai do 
Roberto Macedo. (Palmas). 

Convido o Sr. Ítalo Nogueira Alves de Melo, re-
presentando o Sr. Walterci de Melo. (Palmas). 

Convido o Sr. Eugênio Odilon Ribeiro e o Sr. Eu-
flávio Odilon Ribeiro, representando o Grupo Cairu. 
(Palmas.) 

Convido também para fazer parte da Mesa desta 
sessão solene o representante do Grupo Votorantim, 
Sr. Samuel de Almeida Lima, Diretor Corporativo de 
Relações Institucionais. (Pausa.)

Convido a todos para que, de pé, possamos can-
tar o Hino Nacional Brasileiro.

(Procede-se à execução do Hino Na-
cional.)

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Quero registrar, entre nós, a presença do 
nosso colega e Deputado Federal Artur Vieira Bruno, 
Deputado do Partido dos Trabalhadores do nosso Es-
tado, o Ceará. 

Srs. representados, quero convidar, mas, antes 
de mais nada, registro que o nosso prêmio foi motivo 
de escolha que normalmente é feita a partir de eleição. 
Então, os senhores que estão aqui foram escolhidos 
por um conjunto grande de representantes dos Esta-
dos brasileiros. A nossa comissão, o nosso conselho 
tem representantes de todos os Estados, Senadores 
de todos os Estados da Federação, o que permite que 
se tenha uma abrangência muito grande.

Esta é a segunda premiação do Diploma Ermí-
rio de Moraes, e nós nos sentimos muito honrados e 
felizes com a presença dos senhores, que têm muita 
responsabilidade, em nosso País, com o setor indus-
trial, com a produção. 

Temos a honra de conceder o Diploma José 
Ermírio de Moraes a empresários e a empresas que 
prestam relevante contribuição ao crescimento e ao 
desenvolvimento econômico e social do Brasil. 

Já citamos que receberão o diploma os escolhi-
dos pelo Conselho do Diploma, presidido pelo Senador 
Armando Monteiro, que pede desculpas aos senhores, 
pois não pôde faltar ao convite da nossa Presidente 
para uma reunião com a sua bancada, que está reunida 
neste momento com o PTB. Então, ele pede desculpas, 
mas se sente absolutamente representado pelos seus 
colegas Senadores que aqui estão neste momento.

E os escolhidos, que já nominamos, são o ex-
Senador José Dias de Macêdo, Presidente das Orga-
nizações J. Macêdo; Walterci de Melo, do Laboratório 
Teuto; e os empresários Eugênio e Euflávio Ribeiro, 
do Grupo Cairu, fabricante de bicicletas.
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O empresário José Ermírio de Moraes, que dá 
nome ao Diploma, nasceu em Nazaré da Mata, Per-
nambuco, no dia 21 de janeiro de 1900, e faleceu em 
São Paulo, em 9 de agosto de 1973. Filho de donos 
de engenho no Nordeste, José Ermírio formou-se em 
Engenharia nos Estados Unidos. Voltando ao Brasil, 
foi trabalhar no maior complexo industrial de tecela-
gem do País, localizado em Sorocaba, a Sociedade 
Anônima Fábrica Votorantim, do industrial português 
Antônio Pereira Ignácio.

Posteriormente, José Ermírio casou-se com a filha 
de Ignácio, Helena, e, sob sua administração, o negócio 
cresceu e se diversificou. Em 1933, abriu uma indústria 
de cimento, cuja produção inicial foi destinada à cons-
trução do Viaduto do Chá, em São Paulo. Em 1935, 
fundou a Companhia Nitroquímica. Em 1938, criou a 
Usina Siderúrgica da Barra Mansa e, no início dos anos 
50, abriu a Companhia Brasileira de Alumínio – CBA. 
Nessa época, as vendas no mercado brasileiro eram 
controladas por duas gigantes multinacionais: Alcoa, 
norte-americana, e Alacam, canadense. Essas empre-
sas faziam parte do cartel das “seis irmãs” do alumínio, 
que, desde 1901, controlavam as jazidas, a produção 
e o comércio mundial desse minério estratégico.

José Ermírio não conseguiu comprar o equi-
pamento para montar a CBA, devido ao boicote das 
“seis irmãs”. Daí soube que, na Itália, os proprietários 
de uma instalação já pronta não tinham recursos para 
colocá-la em funcionamento. Junto com o equipamento, 
José Ermírio importou dois engenheiros italianos para 
implantá-lo no Brasil. Mas os problemas continuaram. 
A Light, também canadense, monopolizava a energia 
elétrica no País e recusou-se a fornecê-la à CBA. Dian-
te da recusa da multinacional, José Ermírio de Moraes 
decidiu construir a sua hidrelétrica. E continuou a fazer 
usinas, tornando seu grupo, em 1984, o maior produtor 
privado de energia elétrica do País. 

A instalação da CBA foi a consolidação do cha-
mado – digamos assim – império Votorantim, que hoje 
atua nas áreas de cimento, celulose, papel, alumínio, 
zinco, níquel, aços longos, filme de polipropileno, es-
pecialidades químicas e suco de laranja. E, pelo que 
sei, deverá, daqui a pouco, inaugurar mais uma fábrica 
de cimento no Estado do Ceará.

Em 1962, José Ermírio afastou-se do comando 
da Votorantim para concorrer a uma vaga de Senador 
pelo PTB de Pernambuco. Em 1963, foi nomeado Mi-
nistro da Agricultura do Presidente João Goulart, cargo 
que ocupou durante apenas cinco meses.

No término de seu mandato de Senador, em 1971, 
retornou ao comando do grupo Votorantim e preparou 
os filhos José Ermírio, Antonio Ermírio, Maria Helena 
e Ermírio para passar o comando das empresas e do 

seu negócio, que já era – podemos dizer aqui, no caso 
do Brasil – um grande império comercial e industrial.

É esse homem que dá nome ao prêmio. É um 
prêmio do Senado Federal ligado ao setor industrial.

Um dos nossos agraciados é o Sr. Walterci de 
Melo, empresário goiano, proprietário do Laboratório 
Teuto, localizado em Anápolis, que tem mais de dois 
mil funcionários e gera cerca de quatro mil empregos 
entre diretos e indiretos. O laboratório é o maior pro-
dutor de medicamentos genéricos do País.

Fundado em 1947, o Laboratório Teuto Brasilei-
ro foi instalado, inicialmente, em São Paulo. Depois, 
começou a se desenvolver em sua segunda sede, 
localizada em Minas Gerais. Em 1986, a indústria foi 
comprada por Walterci de Melo e seu irmão Lucimar 
de Melo. Com a aquisição, Walterci transferiu toda a 
indústria para Anápolis. 

O Laboratório Teuto é considerado uma das maio-
res indústrias farmacêuticas da América Latina. Tem 
mais de 400 apresentações de medicamentos, entre 
os quais produtos genéricos, que já representam 50% 
da linha.

Sobre Eugênio e Euflávio Ribeiro, do Grupo Cairu: 
os empresários Eugênio e Euflávio são os proprietários 
do grupo fabricante de bicicletas. Instalados em Pimenta 
Bueno, Rondônia, desde 1980, eles começaram sua 
empresa numa pequena oficina de bicicletas, em 1985, 
expandindo sua área de atuação para distribuição de 
peças, postos de gasolina e agropecuária. 

Em 1992, começaram a fabricar bicicletas e, 
atualmente, a empresa produz, anualmente, 250 mil 
unidades. Emprega diretamente, na produção e mon-
tagem das bicicletas, 1.500 funcionários. O Grupo Cai-
ru atende todos os Estados do Norte e Centro-Oeste, 
além do Distrito Federal, Maranhão, Piauí e Ceará, 
fornecendo bicicletas e peças avulsas a lojas e ofici-
nas dessas regiões.

A empresa tem, ainda, o programa denominado 
“Dê Rodas a seus Sonhos”, que conserta e recupera 
bicicletas abandonadas para doá-las às associações 
locais. Em 2010, foram doadas cerca de 400 bicicletas 
a creches e instituições de Pimenta Bueno e de regiões 
próximas. O grupo promoveu também ações de reflo-
restamento e deu apoio a programas governamentais 
de preservação, como o Projeto Quelônios, que cuida 
de tartarugas.

José Dias de Macêdo, nosso homenageado, 
nasceu na cidade de Camocim, no dia 8 de agosto 
de 1919. É economista e presidente das empresas 
que formaram as Organizações J. Macêdo. Dentro do 
grupo, destacam-se empresas de veículos, tecidos, 
alimentos, equipamentos e pneus. O grupo também 
tem empresas associadas, tais como a Cervejaria 
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Astra S/A, a Cervejaria Miranda Corrêa S/A e Natal 
Industrial S/A. 

Sobre ele eu gostaria de poder falar mais um 
pouco, mas vou pedir licença aos dois outros grupos 
agraciados, para que o próprio Roberto Macêdo, fa-
lando em nome do conjunto de homenageados, pos-
sa também descrever a trajetória desse homem que, 
entre outras coisas, ocupou uma cadeira no Senado 
da República.

Passamos, então, a fazer a entrega do prêmio.
Para fazer a entrega, inicialmente, ao Sr. Rober-

to Macêdo – filho do homenageado, que aqui está e 
que receberá em nome de José Dias de Macêdo –, 
convido os nossos colegas que aqui estão, Deputado 
Artur Bruno e Senador José Pimentel, para que pos-
sam subir à tribuna, a fim de fazerem a entrega em 
conjunto desse prêmio tão merecido a Roberto Ma-
cêdo, que o entregará a seu pai, assim que chegar a 
Fortaleza. (Palmas.)

(Procede-se à entrega do Diploma.)

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Convido os nossos Colegas Acir Gurgacz, Rau-
pp e Ivo Cassol, que foi o proponente desta indicação, 
que agora é uma indicação da Casa.

Quero convidar os Srs. Eugênio Odilon Ribeiro e 
Euflávio Odilon Ribeiro, para receberem o prêmio das 
mãos dos nossos três Senadores aqui presentes.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Fora do mi-
crofone.) – Sr. Presidente, pela ordem. Nós queremos 
entregar daqui da frente. Permite-me?

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Aqui há um protocolo e a coisa tem de ser 
disciplinada! 

(Procede-se à entrega do Diploma.)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PC 

do B – CE) – Convido o Senador Ataídes Oliveira para 
fazer a entrega do Diploma José Ermírio de Moraes e 
da Placa ao Sr. Ítalo Nogueira Alves de Melo.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Convido para fazer uso da palavra o Sr. Ro-
berto Proença de Macêdo, em nome dos nossos agra-
ciados.

O SR. ROBERTO PROENÇA DE MACÊDO – 
Srs. Senadores, homenageados, minhas senhoras, 
meus senhores; meu amigo, Presidente da Mesa e 
desta sessão, Inácio Arruda, que indicou o nome do 
meu pai para receber esta homenagem, estou, neste 
momento, ocupando a tribuna do Senado, o que vou 
colocar no meu currículo com muito orgulho.

Fui pego de surpresa pelo Senador Inácio Ar-
ruda, que poderia ao menos ter avisado que eu fora 
escolhido para falar.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Aqui é assim!

O SR. ROBERTO PROENÇA DE MACÊDO – 
Então, para mim, de qualquer maneira, é uma hon-
ra estar aqui fazendo este improviso. Fui incumbido 
também de falar sobre o meu pai, complementando 
o seu currículo. Vou fazê-lo muito rapidamente, antes 
de tudo pedindo desculpas pela ausência dele. Por 
questões de idade, completando 92 anos e com certa 
dificuldade de locomoção, o médico recomendou que 
ele não viesse, e ele me honrou com o convite para 
representá-lo aqui.

Também é muita honra estar aqui representando 
os demais homenageados por essa medalha tão sig-
nificativa, essa comenda tão marcante, pelo que ela 
representa da história de José Ermírio de Moraes. 

O grupo Votorantim, que tem a família Ermírio de 
Moraes no seu comando há três gerações, preparan-
do a quarta, com mais de 90 anos de existência, bem 
sucedido, é um dos maiores grupos familiares priva-
dos do mundo – não é só do País. Enfim, é realmente 
uma homenagem que fica marcada na vida de qual-
quer empresário ou daqueles que procuram ajudar a 
economia do nosso País.

O meu pai, muito pobre, de família pobre, 11 ir-
mãos – dez homens e uma mulher – nasceu em Ca-
mocim, cidade litorânea do Estado do Ceará. Meu avô 
tinha uma mercearia e, com essa mercearia, começou 
a educar a família.

Depois, mudou-se para Fortaleza, comprou uma 
pensão para instalar a família e, dali, tirar o sustento e 
a habitação para a família. 

Enfim, ele era o sétimo dessa família de onze ir-
mãos. E, pelo seu espírito de líder, comandou e iniciou 
aquilo que é conhecido como Grupo J. Macêdo, que 
hoje dá emprego a em torno de 3.200 pessoas no Brasil 
todo, com endereço em onze Estados da Nação. 

Nossa principal atividade hoje é a moagem de 
trigo e todos os derivados do trigo, em que há marcas 
que são conhecidas, principalmente das donas de 
casa, como farinha de trigo Dona Benta, o macarrão 
Petybon, biscoito também Petybon e Dona Benta. E 
somos ainda fabricantes de transformadores elétricos 
para indústrias – transformadores de grande porte – e 
de tintas imobiliárias, também lá no Ceará. 

Meu pai, sendo líder e fundador, chamou, dos dez 
irmãos homens, oito para trabalhar com ele, inclusive 
dois militares, que se reformaram e vieram trabalhar. 
Isso foi o que permitiu o crescimento da nossa orga-
nização. 

Hoje, não temos mais nenhum Macêdo no opera-
cional; hoje, estamos no Conselho, e a empresa está 
totalmente profissionalizada em todos os seus níveis. 
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Isso com o objetivo de garantir a continuidade, tendo 
em vista que nem todos foram preparados para a pró-
pria família dar continuidade, porque não quiseram, não 
tiveram oportunidade, e nós não tivemos um projeto 
dessa natureza, como teve o Grupo Votorantim. 

O Grupo Votorantim criou certas condições e cer-
tas regras para que a família pudesse se candidatar, da 
mesma forma que a família Gerdau, lá do Rio Grande 
do Sul. Eles também têm esse processo sucessório 
dentro da própria família.

Enfim, eu trouxe para os Srs. Senadores – e tere-
mos alguns exemplares que vão sobrar aqui – um pouco 
da história do homenageado José Dias de Macêdo, que 
colocou no livro o título Parece que foi amanhã. 

Nós o consideramos meio visionário. Começou no 
Ceará, mas procurou atuar onde não existia atividade 
naquele setor. O primeiro moinho de trigo, a primeira cer-
vejaria, enfim, o primeiro frigorífico. Trouxe o jipe, porque 
não havia veículo naquele tempo no Nordeste.

Então, em 1948, ele trouxe o jipe, depois da guer-
ra. Era um produto que – onde não havia estradas – 
substituía o jegue e a carroça. 

De modo que, enfim, Parece que foi amanhã, 
realmente, diz um pouco da sua história. Na última pá-
gina, está escrito – ele sempre agiu desta forma: “Mais 
importante do que o que digo é o que você entendeu.”

Se eu disser alguma coisa aqui para o Deputado 
Artur Bruno, ele pode entender completamente diferente 
o que eu disse. Então, o que José Macêdo sempre fez? 
“Diga-me agora o que eu disse.” Essa colocação ele sem-
pre fez na família e na empresa, para que não houvesse 
dúvida ou outra interpretação. Na nossa vida, se fizermos 
isso, fará toda a diferença, não tenho dúvida; se dermos 
nossa mensagem e pedirmos para que a pessoa a repita, 
para se saber se realmente fomos entendidos.

Acho que já completei a biografia do homenage-
ado José Macêdo.

Quero fazer referência ainda aos também home-
nageados Walterci de Melo e Grupo Cairu, na pessoa 
do Eugênio e do Euflávio. Pelo que já foi dito do currí-
culo das empresas e das suas ações, são modelos de 
empresa que saíram quase do nada para se tornarem 
o que são hoje, dado o espírito de visão e de luta que 
caracteriza o brasileiro de um modo geral. Com um pou-
co de saúde e um pouco de tecnologia, tenho certeza 
de que somos capazes de fazer o imaginável.

Costumo dizer – estou como Presidente da Fede-
ração das Indústrias do Ceará – que nosso empresário 
tem que deixar de ser dono de empresa para ser em-
presário. “Eu tenho a minha empresa.” É isso mesmo. 
Muitas vezes, as pessoas se referem dessa forma. É 
bom que a gente tenha a empresa, mas é diferente 
usá-la como um bem seu, quando, na verdade, não o 

é. Na hora em que se cria uma empresa, ela se torna 
um produto, um direito da sociedade, porque você vai 
produzir aquilo que a sociedade vai consumir: ou servi-
ço, ou um bem de consumo, ou um bem durável. Enfim, 
é nossa obrigação, como empresários, fazer com que 
a sociedade se beneficie daquilo que estamos fazen-
do; e devemos agir socialmente, trabalhar com nossos 
operários e ter ao nosso lado pessoas, e não apenas 
um número ou algo que se pode descartar.

Estamos vendo, aqui, o exemplo de empresas 
que são construídas, que foram construídas através 
das pessoas, e creio que esse é o ponto mais forte do 
processo de desenvolvimento que os nossos homena-
geados tiveram nas suas empresas. 

Não vou mais me estender. Quero agradecer, 
mais uma vez, esta oportunidade e a determinação do 
nosso Senador Inácio Arruda de que eu viesse, aqui, 
cumprir mais ou menos o meu papel. 

Muito obrigado a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Não há previsão de concessão da palavra na 
entrega de premiações, mesmo para os Srs. Senado-
res na sessão. 

O Senador Ivo Cassol veio à Mesa para solicitar 
a palavra, mas não há essa previsão regimental, então, 
eu fico sem saber o que fazer, literalmente, a não ser 
que eu possa dar a palavra para V. Exª pela ordem, 
para que V. Exª possa fazer uma breve saudação, que 
é o que a Mesa pode fazer neste instante.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Com certeza. É uma alegria 
e quero cumprimentar a todos. 

O Regimento desta Casa coloca as regras, mas 
eu quero dizer que, em eventos especiais como este 
e como em tantos outros, já foi quebrado o Regimento 
por várias vezes, para se poder atender e, ao mesmo 
tempo, incentivar, não só a questão do prêmio.

O Diploma José Ermírio de Moraes é a maior 
honraria do Senado Federal e três empresários são 
homenageados por ano.

Quero parabenizar o Sr. Roberto Macêdo, em 
nome do Sr. José Dias Macêdo, que leva o nosso abra-
ço, por essa bela história que a família tem. Ela não é 
diferente da minha – está aqui o meu pai –, não é di-
ferente da de tantas outras famílias, e não é diferente 
da do Waltecir de Melo, que está aqui pelo Sr. Ítalo de 
Melo e leva o nosso abraço. Parabéns a vocês.

Essa empresa acreditou na potencialidade, na de-
manda que tinha e na criatividade. Servem de exemplo 
e de modelo o Eugênio, o Euflávio e seus familiares, os 
dois Senadores de Rondônia, os Deputados Federais de 
Rondônia, os vereadores, os prefeitos, as lideranças, o 
promotor, Dr. Márcio, que também os acompanha.
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Eu não poderia, Sr. Presidente, de maneira al-
guma, deixar de quebrar, mais uma vez, as regras do 
Regimento Interno desta Casa. Não dá, não dá para 
aceitar! Precisamos deste momento, nesta Casa, para 
parabenizar e homenagear, e dizer para os demais bra-
sileiros que estão nos assistindo que tem oportunidade 
e tem espaço. Basta acreditar, primeiramente, em Deus; 
em segundo lugar, em si próprio. Espaço tem. 

Todo mundo sabe que a concorrência é grande, 
mas, ao mesmo tempo, uma empresa que começou 
num fundo de quintal, uma empresa que começou em 
Rondônia – o Grupo Cairu, das bicicletas Cairu –, que 
só fazia consertos, hoje está atendendo a mais de 17 
Estados, e, se Deus quiser, atenderá ao Estado do Ce-
ará, seu Estado. Eu gostaria que o povo de lá usasse as 
bicicletas Cairu, porque elas têm deixado todo mundo 
com melhor saúde em todo lugar. Mas nós precisamos 
de mais, Sr. Presidente, nós precisamos de mais. 

Existe, nesta Casa, um projeto de lei que está en-
gavetado, de que foi relator o ex-Senador Arthur Virgílio, 
do Estado do Amazonas, que isenta toda a produção 
de bicicletas do Brasil do IPI. Indústrias de bicicletas do 
Nordeste tiveram de se mudar para Manaus. Nós, da 
cidade de Pimenta Bueno, em Rondônia, quase perde-
mos essa indústria há poucos anos. O Estado fez a sua 
parte, mas de que nós precisamos? Quem compra bici-
cleta, na verdade, são as pessoas humildes, as pessoas 
simples, pessoas que têm na bicicleta um meio de se 
locomover mais rápido, além do exercício físico. 

Portanto, esta Casa precisa aprovar, urgente-
mente, a isenção do IPI para as bicicletas e não para 
computador, para laptop e não sei o quê, como estão 
discutindo nesta Casa. Precisamos disso para as bici-
cletas, caso contrário, todas as indústrias – não tenho 
nada contra Manaus – vão-se instalar no polo industrial 
de Manaus, e nós, os restantes, vamos perder essas 
indústrias que temos. 

Então, Eugênio e Euflávio, continuem acreditando 
na potencialidade que vocês têm, na criatividade que 
vocês têm. A história de vocês é bonita.

Tantos outros brasileiros que acreditam em Deus 
e acreditam em si, com certeza, têm um espaço re-
servado. 

A história de José Ermírio de Moraes não é dife-
rente; a história do José Dias Macêdo não é diferente; 
a história do Walterci de Melo não é diferente; a história 
da família Cassol não é diferente; a história da Cairu 
também não é diferente. Esse espaço é grandioso e, 
com fé em Deus, com vontade e garra, com certeza, 
o sucesso será garantido. 

Parabéns e que Deus abençoe todo mundo. Con-
tinuem lutando para continuarem sendo merecedores 

desses prêmios que o Estado tem, a Nação tem e o 
Senado tem. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda.Bloco/PCdoB 
– CE) – Agradeço a V. Exª. 

Registro a presença dos estudantes do 9º ano do 
Ensino Fundamental do Colégio Degraus, da cidade de 
Goiânia, Goiás, que estão aqui nos nossos degraus, 
no plenário. (Palmas.) 

Um abraço. É um prazer recebê-los. Estamos, 
aqui, na premiação de industriais brasileiros que es-
tão sendo homenageados por se terem destacado na 
sua atividade.

Quebrado, efetivamente, o protocolo, vamos ce-
der a palavra ao nosso colega Ataídes, Senador pelo 
Estado de Goiás, para uma breve saudação...

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Tocantins, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda.Bloco/PCdoB 
– CE) – De Tocantins, para uma breve saudação aos 
colegas de Goiás. 

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito obrigado.

Primeiro, quero cumprimentar o nosso Presidente, 
os nossos homenageados – Sr. Roberto Proença Macêdo; 
Sr. Walterci de Melo, representado pelo seu filho Ítalo No-
gueira de Melo; Srs. Euflávio Odilon Ribeiro e Eugênio 
Odilon Ribeiro – e, também, agradecer a presença do 
representante desse grupo extraordinário que, ao longo 
de toda a sua história, tem sido um orgulho para todos 
nós: o Grupo Ermírio de Moraes. Quero cumprimentar 
todos os presentes, as Srªs e os Srs. Senadores.

Vou fazer um breve relato tão-somente. 
Sabemos, Sr. Presidente, que o empresário brasi-

leiro é a força motriz da Nação, porque são os empre-
sários brasileiros, e eu tenho o orgulho de me enqua-
drar, então, somos nós, empresários brasileiros, que 
geramos emprego e distribuímos renda na Nação.

Sabemos que aqui, no Brasil, nós somos verda-
deiros heróis, porque pagamos a maior taxa de juros 
do mundo, a maior carga tributária do mundo e a maior 
carga tributária previdenciária do mundo. Então, nós 
somos verdadeiros heróis e um título dessa magnitude 
nos deixa muito contentes. 

Eu tenho absoluta certeza de que os nossos 
homenageados estão muito contentes com o nosso 
Parlamento por prestigiá-los e homenageá-los pelo 
trabalho bonito que têm feito em nosso País.

Como o nosso Presidente Inácio leu, a história de 
cada homenageado é bela, é belíssima, e temos tan-
tas e tantas outras no nosso País. Então, eu fico muito 
contente por saber que este Parlamento reconhece o 
valor desses nossos heróis empresários. 
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Quero parabenizar, também, o Sr. Samuel, que 
representa, repito, o Grupo Ermírio de Moraes.

É interessante, por final, Sr. Presidente, que os 
nossos homenageados foram escolhidos por suas be-
las histórias de vida e de profissão.

Era tão-somente isso que eu gostaria de colocar, 
Sr. Presidente. 

Muito obrigado. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra, para que possa deixar a 

sua mensagem, ao nosso Senador José Pimentel, 
do Ceará.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente desta sessão, Senador 
Inácio Arruda, quero começar parabenizando os nossos 
três grupos empresariais que foram agraciados com essa 
comenda, dizendo que cada um deles tem a sua história, 
na sua área de atuação, uma história consolidada, mas 
nós, do Ceará, eu e o Artur Bruno em particular, que es-
tamos aqui no plenário, e V. Exª, presidindo esta sessão, 
queremos dizer que o Grupo J. Macêdo orgulha o nosso 
pessoal, a nossa região, o Estado do Ceará. 

Hoje, quando o seu presidente fundador, José 
Dias Macêdo, é agraciado – e seu filho Roberto Mace-
do, que preside a Federação da Indústria do Estado do 
Ceará, aqui está presente, representando o grupo e a 
sua família –, quero dizer que isso engrandece muito 
os empreendedores do Brasil.

Este País, que hoje caminha para ser a quinta potên-
cia econômica do Planeta, tem a clareza de que é através 
do capital e do trabalho que estamos construindo esta 
Nação. Precisamos, sim, dos nossos empreendedores, 
mas precisamos, também, dos nossos trabalhadores. 

O Grupo J. Macêdo é exatamente uma demons-
tração dessa relação entre capital e trabalho, valori-
zando e formando sua mão de obra, descentralizan-
do as decisões e se estendendo por todo o território 
nacional. Agora, juntamente com a Bunge, está indo 
para outros setores, também, fora do Brasil. 

É isso que queremos para este País, porque 
quanto maior for o poder de compra dos assalariados, 
dos trabalhadores, da sociedade brasileira, mais os 
nossos empresários vão vender. Não tem empresário 
se não tiver consumidor. 

Por isso, o nosso Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva resolveu ter um outro diálogo neste País, primeiro, 
simplificando toda a legislação brasileira, desburocrati-
zando-a para que os micros e pequenos empresários 
pudessem crescer. 

Lembro muito bem, e o Inácio nos ajudou muito, 
de quando estávamos aprovando a Emenda Consti-
tucional nº 42, simplificando todo o sistema tributário 

brasileiro, simplificando todo o sistema de criação e 
de formatação dos nossos micros e pequenos em-
preendedores. Ali, tínhamos apenas 1 milhão e 337 
mil micros e pequenos empreendedores formados no 
Brasil – isso era julho de 2007.

Nós, em abril de 2011, chegamos a 5,8 milhões 
micros e pequenos empresários formais no Brasil.

É por isso que este País, que era a 13ª potência 
econômica do Planeta em 2003, passou, em 2010, a 
ser a 7ª potência econômica do Planeta. E esta Casa 
– o Senado e a Câmara – e a sociedade brasileira 
preparam para que, em 2015, sejamos a 5ª potência 
econômica do Planeta.

Este País, que não gerava emprego, em que se 
trabalhava a reengenharia do mundo do trabalho para 
precarizar as relações trabalhistas, para dificultar a 
formação e qualificação de mão de obra, só em 2010 
criou 2,5 milhões empregos novos, comparando com 
o que tínhamos em dezembro de 2009. E, destes 2,5 
milhões empregos novos, 80% foram gerados pelas 
empresas que têm até 99 empregados. 

Exatamente por isso o Grupo J. Macêdo inicia-se 
como uma pequena empresa, aqui já registrado, de caráter 
familiar, e, hoje, é essa potência no Ceará, no Nordeste 
do Brasil, que não é diferente do Grupo Cairu e do Grupo 
Walterci de Melo, que aqui são homenageados.

E sou um daqueles que aprendi que o melhor in-
centivo fiscal para o mundo da produção é o poder de 
compra daquele povo. E nós, que somos a 6ª popula-
ção do mundo, temos um grande mercado nacional. E 
esse mercado nacional está se fortalecendo, está se 
viabilizando por meio de nossa infraestrutura, de toda 
uma política de formação e capacitação de mão de obra 
por meio dos institutos de formação, o nosso Sistema 
S, que é vinculado ao mundo empresarial, tem o pa-
pel decisivo, mas as nossas escolas técnicas federais 
também precisam ter uma presença forte.

Por isso, em nome do nosso Partido, Partido dos 
Trabalhadores, quero aqui abraçar a Família J. Macêdo 
em nome do Roberto, e dizer que vocês são os símbolos 
de empreendedores do Brasil, e que nós esperamos que 
estes 5,8 milhões de micros e pequenos empresários 
hoje, amanhã sejam do porte de um J. Macêdo.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Muito bem. Agradecemos as palavras do Se-
nador José Pimentel.

Antes de passar a palavra ao Senador Valdir Rau-
pp, quero registrar a presença do Deputado Chico Lo-
pes, ali na retaguarda, dando garantia a todos nós.

Concedo a palavra ao nosso Senador Valdir Rau-
pp, do Estado de Rondônia. 
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O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente; Srªs e Srs. Senado-
res; Deputados pelo meu Estado de Rondônia aqui pre-
sentes; senhores homenageados, eu queria, em nome 
dos empresários Eugênio e Euflávio, empresários de su-
cesso do nosso Estado, que não estão apenas no ramo 
de bicicleta, mas já estão também com transportadora, 
com postos de gasolina, com agropecuária, e sei que, 
em breve, como são empreendedores natos, estarão em 
outros setores da economia do nosso Estado, do nosso 
País, cumprimentar também o Roberto, o Ítalo e, em nome 
deles, todos os empreendedores brasileiros. 

Essas homenagens que V. Sªs recebem aqui, tenho 
a certeza de que poderiam ser estendidas a milhares 
e milhares de empreendedores brasileiros, mas foram 
vocês os escolhidos para representarem essa categoria 
tão importante para o nosso País, que emprega 80% 
da força da mão de obra trabalhadora do nosso Brasil.

Sintetizo, em especial, nas figuras singulares dos 
Srs. Eugênio e Euflávio, do Grupo Cairu, que já em-
pregam mais de 1.500 funcionários. Recentemente, o 
Grupo acabou de construir um complexo gigantesco, 
uma verdadeira fábrica, uma indústria, na cidade de Pi-
menta Bueno, em Rondônia, para, certamente, ampliar 
os seus negócios e expandir um pouco mais. Como fa-
lou o Senador Cassol, eles já vendem para 17 Estados 
brasileiros e, logo, logo, estarão entregando em todo o 
Território nacional. É muito bonito ver um Estado novo 
como Rondônia ter empresários desse porte.

Então, parabenizo, mais uma vez, extensivo aos 
funcionários – como já falamos aqui, são mais de 1.500 
pessoas –, a todos os colaboradores do Grupo Cairu, 
que, tenho certeza de que, ao chegar lá em Rondônia, 
no nosso Estado, o Eugênio e o Euflávio vão apresentar 
essa homenagem a todos os seus trabalhadores, a to-
dos os seus colaboradores, porque foram eles também 
que ajudaram essa empresa a ser o que ela é hoje.

Parabéns!
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Registro a presença do nosso colega, Depu-
tado Nilton Capixaba, do PTB de Rondônia, que nos 
dá a honra de sua presença.

Srªs e Srs. Senadores, Srs. convidados, preparei 
uma fala para suprir a ausência do nosso colega Ar-
mando Monteiro, mas ela, a fala, se enveredou para o 
bairrismo, natural ao homenagear os nossos colegas 
Eugênio e Euflávio. Aqui, agrego-me às homenagens 
feitas pelos colegas Senadores ao Walterci de Melo 
nesse mesmo sentido.

Nasci em um bairro que se chamava Parque 
Olinda. Lá, o pôr do sol era tão bonito que passaram 
a chamá-lo de Parque Olinda. Ali, surgiu uma peque-

na fazenda, adquirida, para as condições da cidade, 
por um dos familiares do hoje Grupo J. Macedo. Isso 
lá bem no início, ocasião em que o bairro veio a se 
chamar Antônio Dias Macêdo. 

Lembro-me que a primeira aula que tive a oportu-
nidade de ter sentado em uma sala foi em uma escola 
chamada Antônio Dias Macêdo, que, depois, passou 
a ser a Escola da Fundação Antônio Dias Macêdo, 
que é tio do Roberto, irmão do José Macêdo. Aquela 
fazenda chamava-se Uirapuru, exatamente em ho-
menagem ao canto do pássaro uirapuru. Hoje, temos 
ali o chamado Centro Espiritual Uirapuru, onde várias 
congregações religiosas adquiriram, naquele condo-
mínio, um espaço para celebrar as suas convicções, 
tendo, inclusive, ali dentro, um centro de convenções, 
em que vários eventos, de toda natureza, acontecem 
naquela fazenda, local em que, normalmente, a gente 
ia pescar, sem licença, para poder adquirir o alimento, 
porque tinha de suprir a família, já que só o salário do 
pai não dava para sustentar a filharada toda. Então, a 
gente ou ia suprir a família dentro do quartel da Base 
Aérea de Fortaleza ou dentro da Fazenda Uirapuru. 
Digamos que desde que nascemos, convivemos com 
essa história, pois conhecíamos as pessoas da família 
por meio do contato e pela necessidade alimentar, ou 
pela necessidade de formação dentro da escola, que 
era dirigida por uma figura especialíssima, chamado 
José Duarte Pinheiro, o nosso primeiro professor, que 
deu a sua primeira aula no meio da rua. As famílias, 
depois, se cotizaram, arranjaram uma varanda empres-
tada de uma casa, para comprar os primeiros mate-
riais. José Duarte Pinheiro, um professor, conhecido 
como Zequinha, dirigiu, então, a escola da Fundação 
Antônio Dias Macêdo. Até hoje ele permanece na es-
cola como um símbolo daquela instituição que, hoje, 
é uma escola, digamos, ligada à Fundação, mas, ao 
mesmo tempo, uma escola também estadual. Fiz um 
preito ao Roberto para transformarmos toda aquela 
área em uma escola técnica profissional, pois é um 
espaço fabuloso que temos ali.

Mas, eu queria destacar o José Macedo, nesta 
homenagem aos três Estados – Rondônia, Goiás e 
Tocantins, que é o mais novo filho de Goiás, e o Cea-
rá – na pujança do povo, das regiões aparentemente 
mais difíceis de alcançarmos um desenvolvimento eco-
nômico, de termos as nossas empresas, as empresas 
brasileiras dos brasileiros, e a forma arrojada como es-
sas empresas têm surgido, meu caro Ivo Cassol; quer 
dizer, são pequenas unidades, coisa de fundo de quin-
tal. Foi uma luta travada no Congresso Nacional para 
se ter o Simples. A resistência foi gigantesca, porque 
diziam que iríamos quebrar o País se diminuíssemos 
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os tributos. O resultado é que nós aumentamos a ar-
recadação muito mais. 

Então, a história de José Macêdo, de Walterci e 
do Grupo Cairu se confundem com a história de Ermí-
rio de Moraes, que dá nome a este prêmio. 

É uma luta do povo brasileiro para constituir o 
seu projeto, a sua ideia de desenvolvimento.

Fiz um pronunciamento, que vou deixar aqui nos 
Anais da nossa sessão, em que destaquei dois pronun-
ciamentos do José Macêdo, já como Senador, porque, 
antes, ele fora eleito para três mandatos como Deputa-
do Federal pelo Estado do Ceará. Então, ele destacou 
em pronunciamento no Congresso Nacional, primeiro, a 
emergência da solução de um problema crucial nosso, 
que era a inflação. E fez um pronunciamento destacando 
esse movimento na luta que se travou no Brasil com o 
Plano Cruzado, que era um Plano com a ideia do de-
senvolvimento, a ideia central era o desenvolvimento. E, 
antes da Assembleia Nacional Constituinte, quando se 
discutiu, com intensidade, a questão da reforma agrária 
no Brasil, o José Macêdo fez um pronunciamento que 
passou a ter importância, porque o debate era muito 
aceso – o José Macêdo era um industrial já reconhecido 
e respeitado e, ao mesmo tempo, também proprietário 
de terras, de fazendas, de reses, tinha plantações, tinha 
o seu carneiro, sabia do que falava – e fez um pronun-
ciamento muito importante para o grupo que defendia a 
reforma agrária no nosso País, porque, simbolicamente, 
era o empresário também proprietário de terra, que des-
tacou a emergência da reforma agrária, a necessidade, 
a importância e o seu papel.

Lá no Plano Cruzado, ele destacava o papel in-
dutor do Estado, a necessidade do Estado como in-
dutor. Em seguida, no debate sobre a reforma agrária, 
destacava o papel indutor da reforma agrária para a 
economia nacional. Se queríamos ser um país mais pu-
jante, mais forte, com empresas consolidadas, o papel 
do campo tinha grande significado, como tem hoje. Ao 
debatermos o Código Florestal, do que estamos falan-
do senão da produção no campo brasileiro?

Então, eu gostaria de, ao registrar uma vez mais, 
em meu nome e em nome do nosso Presidente Ar-
mando Monteiro, esta homenagem tão destacada, que 
leva o nome de Ermírio de Moraes, aos empresários 
brasileiros, dizer dessa nossa determinação, do Con-
gresso Nacional. E nisto estamos irmanados, todos os 
Senadores que aqui se pronunciaram, no empenho 
para que o nosso País possa continuar prosperando, 
desenvolvendo-se com sustentabilidade.

Hoje houve uma sessão no Congresso Nacional 
em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente. 
Quem de nós iria contra o meio ambiente? Nós que-
remos defender o meio ambiente e fazer o desenvol-

vimento sustentável, capaz de alimentar bem o nosso 
povo e de garantir prosperidade para nossa Nação.

Então, o nosso prêmio está sendo entregue, di-
gamos, na data em que o Congresso Nacional tam-
bém homenageia o meio ambiente e cada vez mais 
tem soluções para que o meio ambiente não sofra as 
agressões que tem sofrido com o desenvolvimento em 
todas as partes do Planeta. 

Todos os países, para crescer, passaram ou tiveram 
de, em algum momento, agredir o meio ambiente. Esta 
é a hora de nós também homenagearmos aqueles que 
defendem o meio ambiente por meio das organizações 
sociais, das organizações não governamentais, mas que-
ro dizer que os mais interessados, os mais preocupados 
são aqueles que estão com a responsabilidade de fazer 
o nosso País crescer, o nosso País se desenvolver. Não 
há crescimento do PIB, não há condições de investir na 
educação, não há condições de melhorar a saúde pú-
blica, não há condições de aumentar os investimentos 
na área de ciência e tecnologia se nós não fizermos o 
nosso País crescer, o nosso País se desenvolver. 

E este é o compromisso que, digamos, os funda-
dores dessas instituições assumiram: fazer nosso País 
crescer, fazer nosso País se desenvolver.

Quero, uma vez mais, agradecer a presença de 
todos os Srs. Senadores, Srªs Senadoras e Deputados 
Federais que aqui estão, senhores convidados, Prefei-
tos que aqui estão e Deputados Estaduais que vieram 
acompanhar seus agraciados. Ficamos felizes com a 
presença de todos vocês. Queremos destacar a presen-
ça do Deputado Moreira Mendes, do Deputado Carlos 
Magno. Já destacamos Chico Lopes e Artur Bruno, que 
estão presentes em nossa sessão. Queremos agradecer 
a todos e dizer que ficamos muito felizes em poder ter 
tido a oportunidade de homenageá-los com o Prêmio 
Ermírio de Moraes. Que esta entrega do Prêmio seja um 
incentivo a mais para os senhores, a marca do nosso 
compromisso, do Congresso Nacional, com o desen-
volvimento do nosso País e também um incentivo para 
aqueles que estão começando uma pequena empresa, 
uma microempresa no Brasil. Que olhem para os senho-
res, para você, Roberto, para o Ítalo aqui, um garoto, 
para o Walterci, o Eugênio e o nosso colega Euflávio, 
que olhem para vocês e saibam que quase todos que 
estão aqui, todos esses que estão sendo homenageados, 
começaram com uma pequena empresa, uma pequena 
unidade de negócio, e hoje são grandes empresários 
na sua terra, nos seus Estados e no Brasil.

Um abraço. Parabéns a todos.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 17 
minutos.)
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Ata da 93ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 7 de junho de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Marta Suplicy, dos Srs. Wilson Santiago, 
Paulo Paim, Casildo Maldaner, Anibal Diniz, Blairo Maggi e João Pedro

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 8 minu-

tos, e encerra-se às 21 horas e 35 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-

mento:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O tempo dos oradores do Período do Expediente 
da presente sessão será destinado a comemorar os 
50 anos do Banco Regional de Desenvolvimento do 
Extremo Sul – BRDE, nos termos do Requerimento 
nº 411, de 2011, do nobre Senador Casildo Maldaner 
e outros Senadores.

Pela ordem, tem a palavra a Senadora Vanessa 
Grazziotin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, gostaria de solicitar minha inscrição para o 
período de pronunciamentos inadiáveis, obviamente 
logo após esta sessão solene. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Será assegurada a palavra a V. Exª após a sessão 
de homenagem.

A partir deste momento, iniciamos a formação 
da Mesa desta importante sessão de homenagem ao 
nosso querido BRDE.

Convidamos o primeiro signatário da presente 
sessão, Excelentíssimo Sr. Casildo Maldaner, para 
que venha sentar conosco e compor a Mesa. Já tomo 
a liberdade de pedir uma salva de palmas, porque S. 
Exª foi quem organizou, elaborou e propiciou este mo-
mento tão importante para toda a região Sul.

Convidamos o Diretor-Presidente do Banco Re-
gional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Sr. Renato 
de Mello Vianna. (Palmas.)

Convidamos o Secretário Executivo de Articula-
ção Nacional de Santa Catarina, Sr. Acélio Casagran-
de, que representa o Governador de Estado, o Exmº 
Sr. Raimundo Colombo. (Palmas.)

Se estiver presente, também convidamos o Pre-
sidente da Associação Nacional dos Procuradores de 
Estado, Exmº Sr. Procurador Juliano Dossena. 

S. Exª está presente. (Palmas.)
Convido todos para que, de pé, acompanhemos 

o Hino Nacional brasileiro, que será cantado pelo Coral 
do Senado Federal.

(Procede-se à execução do Hino Na-
cional.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim.Bloco/PT – 
RS) – Meus amigos e minhas amigas, é uma satisfa-
ção enorme recebê-los aqui neste momento, e coube 
a mim fazer o pronunciamento em nome da Presidên-
cia da Casa.

Primeiro, destacamos que, por oportuna iniciativa 
do eminente Senador Casildo Maldaner, primeiro sig-
natário do Requerimento nº 411, de 2011, o Senado 
Federal presta, neste momento, justa homenagem aos 
50 anos de fundação do Banco Regional de Desenvol-
vimento do Extremo Sul (BRDE), instituição financeira 
de grande importância no fomento ao desenvolvimento 
econômico dos Estados meridionais do Brasil.

Criado em 15 de junho de 1961, o Banco é contro-
lado, em iguais proporções, pelos governos dos Estados 
do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, 
sendo que mantém, desde 2009, uma representação 
na capital do Mato Grosso do Sul, Estado que desde 
aquela ocasião passou a fazer parte da área de influ-
ência desse importante Banco.

O BRDE é, hoje, o quarto maior repassador de 
recursos do BNDES no sul do País, contando ainda 
com uma parcela de capital próprio que aloca junto 
aos seus clientes. Sua carteira de aplicações apresen-
ta histórico bastante equilibrado no que diz respeito à 
participação dos vários setores da atividade econômica. 
Durante o ano de 2010, por exemplo, direcionou 33% 
das suas operações de crédito para o setor industrial, 
31% para o de serviços, 25% para a agropecuária e 
11% para a infraestrutura.

Esse é um procedimento elogiável e adequado, 
muito importante para balancear entre os diversos se-
tores da economia – todos eles relevantes na geração 
de renda e de riqueza – as oportunidades e os incen-
tivos trazidos pelo financiamento oficial.

Mas o perfil dos tomadores é também interes-
sante.

Ainda tomando como exemplo o balanço de 2010, 
temos que – sob o ponto de vista quantitativo – 46% 
deles beneficiaram o micro e o pequeno produtor ru-
ral; e 9%, a micro e a pequena empresa, perfazendo, 
no seu total, 55% de operações dirigidas à clientela 
de menor porte. Esses mesmos segmentos acabaram 
por absorver, ao final, 31% do volume de recursos fi-
nanceiros alocados durante o período.

Pela importância dos micro e pequenos empre-
endimentos produtivos na economia nacional, tais 
números somente poderiam merecer o nosso forte 
aplauso.

Aplauso ao BRDE. Não é para mim, não. Aplau-
sos ao nosso Banco. (Palmas.)

Entretanto, as instituições financeiras bem sa-
bem que seus resultados não podem ser mensurados 
apenas por números estritamente vinculados a sua 
atividade negocial, ainda mais aquelas que se subordi-
nam ao setor público. É cada vez mais importante para 
elas – ou para qualquer outra organização que queira 
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ganhar o respeito da comunidade em que se insere – 
agregar valor social por outros meios e instrumentos, 
mesmo que de caráter indireto. 

Assim, no caso do BRDE, vemos com satisfação 
que os impactos de sua ação negocial são muitos e 
diversificados, e realmente vão além do que os analis-
tas costumam chamar de “a última linha do balanço”, 
ou seja, do lucro propriamente dito.

Em 2009, as ações com o microcrédito foram 
ampliadas junto à Instituição Comunitária de Crédito, 
na região serrana; e à ICC Central, em Santa Maria, 
no Rio Grande do Sul. As ações relativas ao crédito 
cooperativo foram fortalecidas. Os empregos manti-
dos em função do BRDE ultrapassam a casa dos 80 
mil, entre diretos e indiretos. E inúmeras, igualmente, 
foram as promoções na área do apoio à saúde, à edu-
cação e à cultura. 

Por isso, o balanço de 2009 estima uma geração 
global de riqueza da ordem de 241 milhões de reais, 
que têm como principais beneficiários o Governo e os 
colaboradores. Há ainda – é evidente! – os incalculá-
veis impactos socioeconômicos obtidos com a atividade 
propriamente dita de fomento ao desenvolvimento.

Por tudo isso, Senhoras e Senhores, é com or-
gulho que o Senado Federal comemora, nesta data, 
o cinquentenário de fundação do Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul, instituição modelar 
que, a despeito da maturidade negocial que alcançou, 
continua voltada para o que há de mais moderno e ur-
gente na agenda do Brasil, ou seja, o desenvolvimento 
econômico socialmente agregador e sustentável. 

Parabéns, portanto, aos Estados do Rio Gran-
de do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e, agora, do 
Mato Grosso do Sul, por contarem – para superação 
do exigente desafio de promover a prosperidade so-
cial – com a colaboração de uma instituição do porte 
e da utilidade do nosso querido BRDE. 

Parabéns a todos, e muito obrigado pela aten-
ção. (Palmas.)

Neste momento, com enorme satisfação, conce-
do a palavra ao Senador Casildo Maldaner, primeiro 
subscritor do requerimento, nosso amigo e parceiro, 
a quem aprendi a respeitar muito aqui no dia a dia da 
Casa por suas posições muito firmes em defesa não 
só do povo do seu Estado, mas de todo o Brasil.

Com a palavra o Senador Casildo Maldaner. 
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Antes de mais nada, meus cumprimentos 
a todos e a todas.

Quero cumprimentá-lo, Senador Paulo Paim, por 
presidir a presente reunião. Para nós do BRDE, para 

nós do Sul do Brasil, é uma honra imensa vê-lo fazer 
a abertura desta sessão em homenagem ao cinquen-
tenário do BRDE, V. Exª que é Senador há vários man-
datos, homem que palmilha o Brasil, palmilha o Sul. É 
uma honra imensa para nós, Senador Paulo Paim.

Quero também saudar aqui o nosso Presidente 
do BRDE, ex-Deputado Federal Renato Vianna, que 
preside a nossa instituição; o Dr. Acélio Casagrande, 
que representa o Governador Raimundo Colombo, 
Secretário de Articulação Nacional aqui presente; o 
Dr. Juliano, Presidente da Associação Nacional dos 
Procuradores, que está honrando o nosso Estado, a 
região Sul e – por que não? –, o Brasil inteiro neste 
momento.

Também quero, antes de mais nada, cumprimentar 
os Senadores que conosco subscreveram o requeri-
mento para que hoje acontecesse esta sessão de ho-
menagem ao BRDE. Do Rio Grande do Sul, Senador 
Paulo Paim, Senadora Ana Amélia, uma das primei-
ras a subscrever, e Pedro Simon; de Santa Catarina; o 
Senador Luiz Henrique da Silveira e o Senador Paulo 
Bauer; do Paraná, a Senadora Gleisi Hoffmann, o Se-
nador Alvaro Dias e o Senador Roberto Requião, que 
subscreveram este nosso requerimento; e por que não 
participar também o Mato Grosso do Sul, em função 
de que, por decisão do Banco Central, nos últimos 
tempos, o BRDE também atua nesse Estado? 

E com essa decisão, igualmente os Senadores 
daquele Estado, como Waldemar Moka, a Senadora 
Marisa Serrano e Delcídio do Amaral, os três Sena-
dores também do Mato Grosso do Sul subscreveram 
este documento. São praticamente 12 Senadores que 
subscreveram-no, para honra do BRDE. 

E quero também, neste instante, saudar os nossos 
diretores do Banco, além do nosso Presidente, que é o 
Dr. Renato Vianna, o Dr. Jorge Gomes Rosa Filho, que 
é o nosso Diretor Financeiro. Gostaria que se levan-
tasse para que todos o conhecessem. (Palmas) Pelo 
Paraná, representando aqui, o Dr. José Rosa Filho e o 
Dr. Nivaldo Assis Pagliari, que é o Diretor de Recupe-
ração, os dois são representantes do Governador Beto 
Richa. (Palmas) Quero aqui também cumprimentar os 
representantes do Rio Grande do Sul, Dr. José Hoff-
mann, Diretor Administrativo e o Dr. Horn. (Palmas) O 
Dr. Hoffmann está aqui representando o Governador 
do Rio Grande do Sul, representa o Governo Tarso 
Genro, o que é uma honra para nós.

O Mato Grosso do Sul não possui diretores em 
função de não ter controle no BRDE, mas ele participa 
do Codesul, através do Governo do Mato Grosso Sul. 
O Codesul é formado pelos quatro Estados. Não tem 
participação cotista no Banco, mas, como eles não 
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têm banco de desenvolvimento, o Banco Central nos 
autorizou a participar. 

Aliás, à época da criação do Banco, há 50 anos, 
pelos Governadores Leonel Brizola, do Rio Grande do 
Sul, Celso Ramos, de Santa Catarina, e Ney Braga, 
do Paraná; pelo Mato Grosso, à época era o Pedro 
Pedrossian, se não estou equivocado. À época era um 
Estado só, e ele tem participado, somente é que com a 
divisão depois não houve a participação em cotas. Mas 
participa do Codesul o Mato Grosso do Sul, através do 
nosso atual Governador André Puccinelli.

Além dos nossos diretores, quero aqui desta-
car também, acho que vale a pena, são colegas, são 
amigos, Matheus Munhoz, que é Superintendente do 
Banco; Luís Carlos Prandini; Carlos Olson, do Paraná; 
Afonso Licks, que é Assessor-Geral de Comunicação; 
José Francisco Alves, Assessor de Comunicação em 
Santa Catarina; Francisco José de Assis, Assessor de 
Comunicação no Paraná; Aline Tyska Duarte, Asses-
sora de Comunicação do Rio Grande do Sul; Carlos 
Pujol, Comunicação da Diger; Edson Rodrigues da 
Cruz, Assessor do Presidente. Quero destacar tam-
bém, com muita honra, a presença do nosso Deputado 
Federal, Gean Loureiro, e do nosso Deputado Esta-
dual, Gilmar Knaesel, que vem prestigiar esta sessão. 
Não com menos honra o nosso conselheiro eterno, do 
BRDE, nosso ex-Deputado Federal, ex-Ministro, esse 
grande conselheiro, Francisco Turra, uma honra a sua 
presença aqui neste momento. Quero igualmente aqui 
saudar Walter Galina Vieira, ex-Deputado Federal e 
Adelor Vieira, ex-Deputado Federal, que representam 
aqui a nossa Companhia de Água e Saneamento de 
Santa Catarina e também as Centrais Elétricas, da qual 
é conselheiro. Quero fazer este registro.

Enfim, eu quero, com muita honra, saudar a to-
dos que aqui comparecem. Inclusive têm pessoas aqui 
da Eletrosul. Destaco a Eletrosul por quê? Porque 
ela abrange e atua nos quatro Estados do Sul. Então 
tem uma sintonia com o BRDE na atuação. A Eletro-
sul atua também nos quatro Estados, mais ou menos 
numa simbiose com o BRDE, apesar de o BRDE ter 
uma função diferente. 

Dito isso a todos os senhores, aos amigos, aos 
funcionários do BRDE, aos que estão ouvindo, aos 
que participam, Presidente Paim e Presidente Renato 
Vianna, o Sul com certeza, principalmente o pessoal 
do BRDE, muitos empresários, muita gente, coopera-
tivas estão participando neste momento desta oitiva, 
desta sessão especial em que o Senado, o Congresso 
Nacional homenageia, enfim, o cinquentenário, quer 
dizer, as Bodas de Ouro da nossa instituição com a 

sociedade do Sul, com o setor de empreendedorismo 
da região Sul. 

Por isso eu queria, nestas poucas palavras que 
aqui anotei, dizer que me sinto verdadeiramente hon-
rado em ter proposto esta sessão solene em home-
nagem ao cinquentenário do BRDE. Eu, que nunca 
me imaginei banqueiro, e sempre brincava com isso, 
recebi, em 2003, do nosso colega no Senado, então 
governador, Luiz Henrique da Silveira, a missão de 
contribuir na direção dessa instituição. 

Esse desafio, novo para mim, foi repleto de sa-
tisfação e aprendizagem. Nos oito anos que passei na 
diretoria do BRDE, tendo a oportunidade de presidi-
lo por duas vezes, pude conhecer de perto a força da 
nossa economia, de nossos industriais e agricultores, 
de nossas empresas e cooperativas; enfim, dos em-
preendedores que constroem diariamente uma das 
mais dinâmicas economias do País.

O BRDE é uma instituição financeira pública, que 
atua exclusivamente no fomento às atividades produ-
tivas de seus Estados de abrangência, financiando 
negócios que geram emprego e renda para a socie-
dade. Seus números são realmente impressionantes: 
ao longo de sua história, liberou mais de R$65 bilhões 
em recursos. 

No entanto, não quero me ater aos números ou 
à trajetória histórica desse Banco, que, certamente, 
serão detalhadas com mais profundidade pelo ex-De-
putado Federal Renato de Mello Vianna, presidente 
da instituição, com quem tive o prazer da convivência 
nos últimos quatro anos.

Prefiro falar da sua capacitada e comprometida 
equipe de colaboradores, que enxergam em suas obri-
gações diárias uma verdadeira missão, uma cruzada 
pelo crescimento econômico.

Quero destacar ainda a importância da institui-
ção no desenvolvimento dos mais diversos setores 
produtivos na região. Cito a implantação do sistema de 
produção integrada de suínos e aves no oeste catari-
nense; da indústria metal mecânica no norte, a têxtil 
no Vale do Itajaí ou a cerâmica do Sul; do cooperati-
vismo paranaense, modelo para o País, até as ener-
gias renováveis, como o Parque Eólico Ventos do Sul, 
em Osório. Empreendimentos de todos os portes, dos 
grandes, como Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu, 
as líderes mundiais Weg, de Jaraguá do Sul, Embra-
co, de Joinville, e a Copesul, Companhia Petroquímica 
do Rio Grande do Sul, inclusive que é uma refinaria. 
O banco tem atuado em todos esses setores. Essa é 
a missão dele.
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Estes são apenas alguns exemplos. Poderia citar 
muitos outros, demonstrando a força e o papel decisivo 
exercido por essa instituição. 

Mas, antes de encerar, deixo de lado a história 
para falar do futuro. O Brasil vive um novo momento, 
de economia dinâmica e cada vez mais participativa, 
com a inclusão de empreendedores e de trabalhado-
res até então excluídos.

Neste novo cenário, desafios se apresentam e 
esta instituição, que chegou forte aos 50 anos, deve 
estar preparada para as próximas décadas. 

O Senado Federal busca contribuir: na próxima 
semana, a Comissão de Assuntos Econômicos analisa 
projeto de lei da eminente Senadora Ana Amélia Lemos, 
do Rio Grande do Sul, relatado por nós, que permite 
aos bancos públicos de fomento com atuação regional 
e aos bancos cooperativos, acesso direto aos recursos 
do FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador, a exemplo 
do que ocorre com bancos como o BNDES, Banco do 
Brasil, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste.

Os bancos cooperativos e de fomento, por co-
nhecerem de perto a realidade e as necessidades de 
nossos empreendedores, poderão, com acesso ao FAT, 
fazer com que os recursos cheguem mais rápido e com 
menor custo ao cliente, criando um ciclo virtuoso de 
geração de novos negócios, renda e emprego. Dessa 
maneira, promoveremos uma verdadeira descentrali-
zação do crédito no País.

Por fim, parabéns ao BRDE e que venham muitos 
anos de trabalho e crescimento. 

Essas são nossas considerações no momento 
em que estamos celebrando as Bodas de Ouro da 
nossa instituição que tive a honra de conhecer. Con-
fesso que, mesmo quando Governador, não conhe-
cia o banco tão de perto, mas depois que conheci a 
missão da instituição, que convivi diuturnamente, full 
time nessa linha, comecei a conhecer com os colegas 
o que é na verdade a grande missão do BRDE: pro-
curar fechar vazios econômicos onde não vai nenhum 
banco privado, porque às vezes não é interessante. 
Em sintonia com os planejamentos dos governos do 
Sul, começamos o empreendimento, iniciamos alguma 
coisa e depois que crescer e ter vida própria, deixa-
mos andar. E partir o BRDE, que tem essa finalidade, 
para outras saídas, outros empreendimentos. Essa é 
a finalidade. Na descentralização, acompanhar e ver a 
região Sul como um todo para que harmoniosamente 
entre os Estados, e o Mato Grosso do Sul agora jun-
tos, gritarmos: Viva a Codesul, viva o BRDE e viva o 
cinquentenário. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Meus cumprimentos ao Senador Casildo Maldaner, 

ex-Governador de Santa Catarina e grande Senador 
desta Casa.

Passamos a palavra neste momento à nobre Se-
nadora do Rio Grande do Sul, Ana Amélia.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente, Paulo Paim, meu estimado amigo Sena-
dor Casildo Maldaner, responsável, junto com outros 
parceiros aqui desta Casa, pelo requerimento des-
ta homenagem, nesta sessão especial que celebra, 
com muita justiça e merecimento, os cinquenta anos 
de fundação do BRDE; caro Presidente e amigo, Re-
nato Vianna; caro Secretário Executivo da Articulação 
Nacional de Santa Catarina, Acélio Casagrande, que 
representa, nesta cerimônia, o Governador Raimundo 
Colombo; caro Presidente da Associação Nacional dos 
Procuradores de Estado, Procurador Juliano Dosse-
na; Srªs e Srs. dirigentes do BRDE; funcionários des-
sa instituição; e permita-me, Presidente Paulo Paim, 
fazer um registro especial à presença de meu líder do 
Partido Progressista do Rio Grande do Sul, Francisco 
Turra, ex-Ministro, que foi também diretor dessa insti-
tuição, em nome de quem registro a participação ativa 
que tiveram os meus correligionários, Otomar Vivian e 
Celso Bernardi, no comando do BRDE.

Não há dúvida, Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presi-
dente, autoridades que comparecem a esta cerimônia, 
de que é sempre bom, sempre estimulante, gratifican-
te até, celebrarmos eventos marcantes e construtivos 
da vida nacional, quando podemos destacar valores 
e compromissos de pessoas ou instituições como o 
BRDE, que contribuem e contribuíram especialmente 
para aprimorar a nossa democracia e de modo espe-
cial a qualidade de vida do nosso povo.

É o que ocorre, neste momento, aqui, com a ho-
menagem que o Senado Federal presta a uma institui-
ção madura, sólida, consistente e muito comprometida 
com o desenvolvimento de quatro Estados: Rio Gran-
de, Santa Catarina, Paraná e, mais recentemente, o 
Mato Grosso do Sul.

Renovo, portanto, os cumprimentos ao Senador 
Casildo Maldaner, que teve a iniciativa de propor esta 
sessão especial.

Trata-se, Sr. Presidente, de uma homenagem 
justa e merecida, pois é uma celebração que se im-
põe, tamanha a contribuição que o BRDE trouxe para 
o fomento do setor produtivo dos Estados da Região 
Sul do País, aos quais se agregou, em 2009, a parti-
cipação do Mato Grosso do Sul.

Muitos de nós, parlamentares daquela região, a 
exemplo dos empreendedores, trabalhadores e da po-
pulação em geral, testemunhamos, ao longo das últimas 
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décadas, a participação desse importante agente finan-
ceiro na expansão do Produto Interno Bruto regional, na 
ampliação das exportações, no incremento da renda e 
na geração de empregos, assim como o Sr. Presidente 
Paulo Paim, que tanto se dedica a essa causa social 
– nós também, mas, em particular, V. Exª. 

Essa contribuição, Sr. Presidente, fica ainda 
mais evidente, quando se sabe que o BRDE injetou 
na economia regional, no ano passado, nada menos 
do que R$1,8 bilhão, gerando uma arrecadação adi-
cional de R$236 milhões somente na cobrança do 
ICMS compartilhado com o Estado e os Municípios 
da região. 

Os números do relatório do BRDE são eloquentes, 
demonstrando que o fomento no setor produtivo pos-
sibilitou, ao longo desse tempo, a geração de 51.400 
postos de trabalho. Não é pouca coisa, e disso pode 
se orgulhar essa instituição que hoje é homenageada, 
com tanta justiça, pelo Senado Federal.

Tenho muita honra de participar desta cerimô-
nia, Sr. Presidente, caro amigo Renato Vianna, pela 
representação que teve. Não é demais, nunca, citar 
os números porque os números refletem a realidade; 
os números demonstram com clareza a dimensão do 
impacto, Senador Casildo Maldaner, que esse agente 
financeiro repassador de recursos nacionais representa 
para o desenvolvimento de toda a região.

O BRDE foi criado em 15 de junho de 1961, quan-
do os Estados sulinos, embora vivendo uma fase de 
crescimento bastante apreciado, perceberam que a 
região tinha potencial para prosperar em ritmo ainda 
muito maior. Por isso, deveriam contar com um parceiro 
que financiasse e acompanhasse o desenvolvimento 
dos projetos de forma a aumentar a competitividade 
dos empreendimentos e também ajudar os empreen-
dedores.

Meio século depois, o BRDE tem 35 mil clientes 
ativos, com empreendimentos financiados em 1.047 
Municípios, que correspondem a 88,1% das municipa-
lidades de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do 
Paraná e de Mato Grosso do Sul. O banco contratou 
3.975 operações no ano passado, e, dessas, 3.245 do 
segmento a que tenho dado atenção e olhar especial, 
o setor agropecuário, o que confirma a importância 
da instituição para financiar os pequenos produtores 
rurais. Aliás, os micro, pequenos e médios empreen-
dimentos rurais, conforme relata o próprio documento 
do BRDE, na análise do seu balanço do ano passado, 
foram responsáveis por 31% do valor contratado em 
2010. Além do apoio direto a essa atividade, o banco 
garante o seu financiamento também por intermédio 

das cooperativas agrícolas, às quais os produtores 
são associados.

E todos sabem que força têm as cooperativas 
de produção na Região Sul do País, uma região cuja 
formação étnica é de alemães, de italianos, de po-
loneses e de tantos outros que contribuíram para o 
engrandecimento e o desenvolvimento dessa região 
com esse espírito associativo, com um cooperativismo 
forte, que é um capitalismo de grande cunho social e 
muito importante. 

Entre os 61 agentes financeiros credenciados que 
operam com recursos do BNDES, o BRDE ficou na 11ª 
posição. É importante ressaltar também, Sr. Presidente, 
que o BRDE ficou em quarto lugar entre os 46 agentes 
financeiros que atuam naquela região.

Srªs e Srs. Senadores, nossos convidados para 
esta cerimônia, a Região Sul, como todo o Brasil, passa 
por um momento de excelente desempenho econômi-
co, em que pese às tradicionais dificuldades, como a 
excessiva burocracia, as elevadas taxas de juros – e 
não estou aqui fazendo crítica a uma instituição finan-
ceira, pois ela também sofre as consequências dessa 
política de alta taxa de juros – e a pesada carga tribu-
tária; ou conjunturas desfavoráveis como, no momento, 
a sobrevalorização do real. Em particular, a economia 
do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, em igual 
medida, assim como a do Paraná, sofrem com uma 
concorrência às vezes predatória, já abordada aqui pelo 
Senador Luiz Henrique, que governou Santa Catarina, 
e pelo próprio Senador Casildo Maldaner, concorrência 
predatória que se estabelece dentro do Mercosul. So-
mos Estados exportadores, mas, na balança comercial 
bilateral, com a Argentina, por exemplo, o Rio Gran-
de do Sul tem um déficit de US$500 milhões, quando 
o superávit comercial com a Argentina, do Brasil, só 
neste ano, foi de US$1 bilhão. 

Então, as assimetrias comprometem muito o 
desenvolvimento regional. E eu gostaria que o BRDE 
– que comemora aqui, nesta sessão de homenagem, 
50 anos – se envolvesse nesse debate, Presidente 
Renato Vianna, porque daria uma grande contribuição, 
com seu excelente corpo técnico, avaliando tais assi-
metrias, verificando, do ponto de vista institucional e 
até do ponto de vista prático, como se resolvem essas 
grandes questões, agora afetadas não só por essas 
assimetrias, mas também por uma decisão unilateral da 
Rússia, que não afetou Santa Catarina, o seu Estado, 
Presidente Renato Vianna, nem o Estado do Senador 
Casildo Maldaner, Paulo Bauer ou Luiz Henrique. O 
embargo que a Rússia impôs à exportação de carne 
afeta pesadamente, duramente o Rio Grande do Sul, 
o Paraná e, é claro, o Mato Grosso, que não está no 
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âmbito do BRDE, mas também tem um impacto muito 
negativo. Precisamos atentar para essas circunstâncias 
conjunturais, que têm um grande reflexo negativo.

No caso do BRDE, vale lembrar também que 
as exportações encerraram 2010 com um total de 
US$201,9 bilhões. Isso, no âmbito das operações do 
BRDE, representou um incremento de 32% em rela-
ção ao ano anterior, com um superávit de US$20,3 
bilhões. E se o déficit em bens e serviços chegou a 
US$47 bilhões. Essa defasagem foi compensada pelo 
ingresso maciço de recursos externos, engrossando 
as reservas internacionais, o que não deixa de ser um 
ponto positivo entre a complexidade que é a gestão 
econômica e a situação do País. 

No âmbito da Região Sul, Sr. Presidente, o de-
sempenho econômico foi também comemorado. A pro-
dução industrial física cresceu nos três Estados suli-
nos, com destaque para os segmentos de máquinas e 
equipamentos, veículos e metalurgia. As exportações, 
como já sublinhou aqui o Senador Casildo Maldaner, 
somaram, no caso da região, US$37 bilhões no ano 
passado, o que representa um aumento de 12,9% 
em relação ao ano anterior de 2009. O Rio Grande do 
Sul foi o quarto exportador brasileiro; Paraná e Santa 
Catarina foram, respectivamente, o quinto e o nono 
maiores exportadores.

No que concerne à agricultura, a Região Sul 
contribui com participação de 42,9% da safra brasilei-
ra de grãos, com 64,1 milhões de toneladas. É muita 
produção agrícola! E por isso o Código Florestal é 
importante e relevante para aquela região toda, e nós 
aqui vamos trabalhar intensamente, caro Presidente 
Renato Vianna. O Paraná foi o maior produtor nacio-
nal, com 21,3% de toda a produção brasileira de grãos. 
Esse desempenho jamais seria possível sem o aporte 
de recursos para investimento em novas tecnologias 
e para que os projetos da classe empreendedora se 
tornassem uma realidade – eles, que são muito cria-
tivos e talentosos –, e claro, especialmente com a co-
laboração dos trabalhadores que fazem a grandeza 
desses quatro Estados.

Por isso, Srªs e Srs. Senadores, é preciso des-
tacar também o fomento ao setor produtivo. Foi o que 
fez, ao longo desses 50 anos, o BRDE. Por tudo isso, 
é justa e louvável a iniciativa do Senado Federal de 
celebrar esses 50 anos do BRDE – as bodas de ouro, 
como frisou bem aqui o Senador Casildo Maldaner –, 
o qual, além de financiar a economia regional, contribui 
decisivamente para prover as obras de infraestrutura, 
tão necessárias para manter competitividade aos nos-
sos empreendedores.

Srªs e Srs. Senadores, nossos convidados, co-
laboradores do BRDE, como bem referiu aqui o Se-
nador Casildo Maldaner, é de minha autoria o Projeto 
de Lei do Senado nº 40, de 2011, que altera as Leis 
nºs 8.019 e 8.532, para autorizar o acesso de bancos 
cooperativos, aliás, bancos de crédito extremamente 
bem fiscalizados pelo Banco Central. E essa instituição 
fiscalizadora tem a maior avaliação sobre a atuação 
dessas entidades, as cooperativas de crédito, pois meu 
projeto foi inspirado numa iniciativa da ex-Senadora 
Serys Slhessarenko, do Mato Grosso, do Partido dos 
Trabalhadores, e prevê exatamente acesso ao Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (FAT) para fins de concessão 
de crédito, ampliando a participação dos produtores 
rurais no acesso ao crédito.

Uma emenda proposta pela Senadora Marisa Ser-
rano, que é do Mato Grosso do Sul, do PSDB, Relatora 
do projeto na Comissão de Assuntos Sociais, incluiu 
entre as instituições autorizadas, além das cooperati-
vas de crédito, para operar com os fundos do FAT, os 
bancos estaduais, as agências de desenvolvimento 
estaduais e os bancos de desenvolvimento oficiais, 
como é o caso do BRDE. A emenda inclui, portanto, o 
BRDE entre as instituições beneficiadas pelo projeto 
de lei de minha autoria, o PLS nº 40/2011,fazendo jus 
à importância dessa instituição no desenvolvimento 
da região Sul.

Esse projeto encontra-se na Comissão de As-
suntos Econômicos. Hoje, na reunião – o relatório, já 
apresentado pelo Senador Casildo Maldaner, foi favo-
rável a essas alterações, porque permite a participação 
do BRDE –, o nosso Líder, Francisco Dornelles, que 
é da Comissão de Assuntos Econômicos, pediu vis-
ta do projeto, com a minha concordância, para que o 
examinemos detalhadamente e para que haja compa-
tibilização de interesses entre os recursos geridos, no 
caso do FAT, pelas centrais sindicais, que têm atenção 
para essa matéria, e também para atender à neces-
sidade de baratear o recurso que seria diretamente 
acessado aos pequenos agricultores, para todas as 
cooperativas de crédito que operam especialmente 
na região Sul do País.

Dessa forma, o BRDE estará também – espero 
que seja aprovado – inserido nessa capilaridade e nes-
se esforço grande de disseminar o crédito mais fácil e 
mais barato aos pequenos agricultores. Desejo que seja 
também aos pequenos empreendedores urbanos.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
Mais uma vez, em nome do Presidente Renato 

Vianna, a todos os funcionários, servidores e diretores 
do BRDE, os cumprimentos desta Casa e os meus, em 
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particular, pelos cinquenta anos de profícua atividade, 
o que engrandece e honra todo o nosso Estado.

Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Meus cumprimentos à Senadora Ana Amélia.
Neste momento, vou passar a palavra ao Sena-

dor Marcelo Crivella.
Antes, registro – parece-me que já saiu; estava 

conosco aqui – a presença do Deputado Federal Dio-
nilso Marcon. S. Exª deu uma saída, mas ficou aqui o 
Hermeto Hoffmann, que representa o Marcon e tam-
bém o Governador Tasso Genro.

Neste momento, permita-me ainda, colega, Se-
nador Marcelo Crivella, fazer uma homenagem a quem 
articulou este grande momento: meu amigo e querido 
Senador Casildo Maldaner, que passa a presidir os 
trabalhos.

O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Casildo Mal-
daner.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Muito bem! Exmº Sr. Presidente desta sessão 
solene, Senador Casildo Maldaner; Srªs e Srs. Sena-
dores presentes em nosso plenário; Sr. Diretor-Pre-
sidente do Banco Regional de Desenvolvimento do 
Extremo Sul, Renato de Mello Vianna; Sr. Secretário-
Executivo de Articulação Nacional de Santa Catarina, 
Sr. Acélio Casagrande, representando o Governador 
do Estado, nosso ex-colega Raimundo Colombo; Pre-
sidente da Associação Nacional dos Procuradores de 
Estado, Sr. Procurador Juliano Dossena; minhas se-
nhoras e meus senhores, senhores telespectadores 
da TV Senado, senhores ouvintes da Rádio Senado, 
ilustres servidoras e servidores, visitantes, jornalistas 
que nos honram com suas presenças neste plenário, 
o desenvolvimento de uma região não se faz apenas 
com homens e máquinas. A inteligência humana e a 
força mecânica são importantes, mas não o suficien-
te. Outros recursos são necessários para o progresso 
regional. E cito aqui as instituições públicas e privadas 
que apoiam as transformações produtivas e estruturais 
da sociedade, como é o caso dos bancos de desen-
volvimento regional.

Operando como agentes financiadores, os ban-
cos de desenvolvimento regional exercem importante 
papel no desenvolvimento social e econômico das loca-
lidades em que atuam, contribuindo de modo decisivo 
para gerar emprego e renda às populações ali situa-
das, por meio da indústria, do comércio, dos serviços, 

especialmente dos pequenos e microempresários e 
do setor agropecuário.

As desigualdades regionais do Brasil são um dos 
grandes problemas do País e motivo de preocupação 
dos governos nacionais, que se sucedem desde o 
século XIX. A questão sempre foi de maior gravidade 
nas regiões Norte e Nordeste, para onde, ainda hoje, 
são direcionadas a maior parte das políticas públicas 
de apoio ao desenvolvimento.

A partir da Constituição de 1988, foi construído o 
Pacto Federativo, bastante focado nessa questão das 
desigualdades regionais, que, como disse, era uma 
preocupação antiga das autoridades, dos estudiosos 
e da população.

Esse problema das desigualdades regionais seria 
resolvido por meio de uma nova relação de coopera-
ção entre a União, os Estados e os Municípios. Eu até 
já tentei fazer aqui uma comissão do pacto federativo, 
mas era época eleitoral e não prosperou. Espero que 
os novos Senadores possam se debruçar sobre esse 
tema, e nós venhamos, como aqui é a Casa da Fe-
deração, a celebrar um novo pacto federativo. O Su-
premo está nos atropelando com decisões, inclusive 
considerando inconstitucional a fórmula para divisão 
de recursos do Fundo de Participação dos Municípios 
e dos Estados.

Pois bem, elas persistem, e ainda não temos uma 
solução, nem mesmo dispomos dos recursos neces-
sários para resolvê-las definitivamente. No entanto, 
mesmo aquelas regiões consideradas mais desen-
volvidas, como o Sul e o Sudeste, ainda carecem de 
recursos e de políticas para atender seu dinamismo, 
próprio de qualquer sociedade, e também seus pro-
blemas internos e desequilíbrios socioeconômicos. E 
não se pode afastar desse agrupamento de ideias e 
realidades questões estruturais e ambientais.

No contexto do desenvolvimento dos Estados do 
Sul do Brasil, o Banco Regional de Desenvolvimento 
do Extremo Sul constitui um exemplo magnífico da efi-
ciência desse modelo. Criado em 1961, por ninguém 
menos que os Governadores Leonel Brizola, do Rio 
Grande do Sul; Ney Braga, do Paraná; Celso Ramos, 
de Santa Catarina, o BRDE trouxe, ao longo desses 
50 anos, mais de R$65 bilhões para os Estados mem-
bros. Mais recentemente, em 2009, o Mato Grosso do 
Sul também passou a fazer parte da área de atuação 
do banco.

A estrutura administrativa e organizacional do 
banco é determinada por regimento interno, esta-
belecido pelo Conselho de Desenvolvimento e Inte-
gração Sul (CODESUL), e fundamentada por atos 
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aprovados pelas assembleias legislativas dos Esta-
dos membros.

Como toda instituição financeira, o BRDE está su-
jeito ao controle dos tribunais de contas e à fiscalização 
do Banco Central. Desde 1961, portanto, o BRDE tem 
sido um verdadeiro parceiro para os empreendedores 
do sul do País, uma referência em financiamentos de 
longo prazo para investimentos. Com o apoio da ins-
tituição, centenas de projetos ganharam concretude, 
transformando-se em realidade palpável e contribuindo 
para o progresso e para a melhoria das condições de 
vida dos brasileiros do sul.

Srªs e Srs. Senadores, ilustres convidados, o 
Relatório de Administração do BRDE, referente ao 
ano-base de 2010, não deixa dúvida a respeito do 
desempenho do banco. Os macronúmeros chamam a 
atenção. O total de investimentos ultrapassou R$2,2 
bilhões, o que se reverte em cerca de R$236 milhões 
em ICMS para os Estados da região Sul. Por outro 
lado, tais montantes ajudaram a criar ou a manter 
51,4 mil postos de trabalhos, dos quais cerca de 20% 
são empregos diretos. O balanço apontou, ainda, um 
resultado líquido de R$88,9 milhões.

Para mensurar comparativamente o desempe-
nho do BRDE, convém confrontar seu desempenho 
com o das 61 instituições financeiras credenciadas a 
operar com recursos do Sistema BNDES. Pois bem, 
no referido ano de 2010, o BRDE ocupou a 11ª colo-
cação quanto aos desembolsos totais. Na esfera do 
financiamento agrícola, atingiu a quarta colocação 
nacional. Hoje em dia, em âmbito regional, é o quarto 
maior repassador de recursos.

O banco possui, na atualidade, mais de 35 mil 
clientes ativos, cujos empreendimentos estão locali-
zados em 1.047 Municípios da região Sul, o que cor-
responde a 88% do total de Municípios.

Essa capilaridade se une a outra característica 
fundamental dos seus negócios: as 42.481 operações 
ativas de crédito de longo prazo apresentam saldo mé-
dio de apenas R$147 mil, o que demonstra a vocação 
do BRDE para o atendimento às micro, pequenas e 
médias empresas e aos seus correspondentes do uni-
verso agropecuário.

O BRDE também promove ações de responsa-
bilidade social. Em 2001, foi criado o “Projeto BRDE 
Responsabilidade Social”, que visa a incentivar práticas 
éticas e sociais. A partir de então, as ações institucio-
nais com impactos sociais positivos ganharam impulso, 
confirmando um novo modelo de gestão.

No Rio Grande do Sul, desde 2005, o BRDE 
preside e sedia o COEP/RS – Comitê de Entidades 
no Combate à Fome e pela Vida –, por meio do qual 

coordena atividades de voluntariado em comunidades 
de baixa renda. O BRDE é também associado à Rede 
de Entidades Empresariais do Instituto Ethos, que in-
centiva empresas a implementarem políticas e práticas 
de responsabilidade social.

Sr. Presidente, poucas instituições podem se 
orgulhar, sobretudo bancos, de cumprir à risca, e bri-
lhantemente, a sua missão com a Pátria: “promover e 
liderar ações de fomento ao desenvolvimento econô-
mico e social de toda a região de atuação, apoiando 
as iniciativas governamentais e privadas, através do 
planejamento e do apoio técnico, institucional e credi-
tício de longo prazo”.

Com base em valores sólidos, como o compro-
misso com o desenvolvimento regional, a valorização 
do conhecimento técnico, a autossustentabilidade, a 
gestão colegiada e a resiliência, o BRDE tem sido um 
dos sustentáculos das atividades produtivas dos Esta-
dos do sul, tanto no campo como nas cidades.

Sr. Presidente, eu gostaria de encerrar este pro-
nunciamento parabenizando todo o corpo de funcioná-
rios do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul. Foram eles, com sua competência, dedicação e 
esforço pessoal, que fizeram a cinquentenária história 
de sucesso dessa instituição financeira. Cumprimento-
os efusivamente, na pessoa de seu presidente, Dr. Re-
nato Vianna. Felicito, ainda, o nobre Senador Casildo 
Maldaner, que por muitos anos integrou a diretoria do 
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul e 
a quem devemos a iniciativa de se realizar a presente 
sessão especial do Senado Federal.

Parabéns, Presidente! Muito obrigado. (Pal-
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Ouvimos as palavras extraordinárias e 
emocionantes do Senador Marcelo Crivella, pelas quais 
agradecemos penhoradamente, ainda mais vindo de 
um Senador que não é da região que compreende a 
atuação do BRDE. Isso brota do coração, estimula e, 
com certeza, todo o BRDE e toda a região Sul lhe são 
muito gratos, pois é um Senador pelo grande Estado 
do Rio de Janeiro.

Teremos, agora, a palavra do nosso Senador Luiz 
Henrique da Silveira e, na sequência, a do Senador 
Paulo Bauer.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Fora 
do microfone.) – Primeiro o Senador Paulo Bauer.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Houve uma permuta com o Senador 
Luiz Henrique e, primeiro, teremos a homenagem fei-
ta pelo Senador Paulo Bauer, da grande cidade de 
Jaraguá do Sul.
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O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Ilustre Senador Casildo Maldaner, que neste instante 
preside esta sessão e que também foi o articulador 
desta sessão; prezado Presidente do Badesc, Dr. Re-
nato Vianna; Sr. Secretário do Governo de Santa Cata-
rina, que neste ato representa o Governador Raimun-
do Colombo, Acélio Casagrande; prezado Dr. Juliano 
Dossena, Presidente da Associação Nacional dos 
Procuradores de Estado; Sr. Senador Luiz Henrique da 
Silveira, que, comigo, apoiou a iniciativa do Senador 
Casildo Maldaner, quero cumprimentar todos os Srs. 
Senadores e Srªs Senadoras presentes a esta sessão, 
bem como os Deputados estaduais, os quais saúdo na 
pessoa do Deputado Estadual Gilmar Knaesel.

Também cumprimento todos os integrantes da 
equipe diretiva do BRDE. Não vou me alongar, Sr. Pre-
sidente, mas desejo deixar registrado o meu abraço a 
toda a diretoria do BRDE, que se faz presente nesta 
sessão, e também àqueles que continuam lá no banco, 
incumbidos de suas tarefas diárias.

Quero, igualmente, registrar minha satisfação por 
podermos comemorar os 50 anos do banco nesta ses-
são do Senado Federal. Sem dúvida, o BRDE é uma 
instituição que tem muito a demonstrar em termos de 
comparecimento, de presença no desenvolvimento 
econômico do extremo sul do Brasil, dos Estados do 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato 
Grosso do Sul.

Eu poderia elencar muitos números e informa-
ções a respeito do banco, mas creio que isso não se 
faz necessário, uma vez que V. Exª, Senador Casildo 
Maldaner, já fez, até como ex-presidente do banco, um 
relato a respeito das atividades e dos números que o 
banco demonstra, bem como a Senadora Ana Amélia 
Lemos também fez uma demonstração muito clara de 
informações técnicas a respeito do desempenho da 
instituição. Quero apenas cumprimentar os seus dire-
tores e também aplaudir todos os seus funcionários. 
São mais de 500 os funcionários do banco, que, com 
certeza, lá se encontram há muito tempo e lá perma-
necerão por muito tempo, porque, se alguns já se estão 
aproximando de uma fase de aposentadoria, outros 
ainda estão distantes dela. Na verdade, essa equipe 
de alta qualificação técnica tem uma grande respon-
sabilidade pelo sucesso e pela história do banco, que 
hoje comemoramos. 

Posso atestar a V. Exªs, às Srªs e aos Srs. Se-
nadores que o BRDE é uma instituição que tem muita 
credibilidade. É uma instituição que trabalha com uma 
qualificação e com uma condição técnica acima de 
qualquer suspeita e acima de qualquer crítica.

Eu, que represento uma região industrial, as re-
giões norte e nordeste do Estado, posso atestar que 
as empresas daquela região, bem como as empresas 
de todo o Estado de Santa Catarina, e, tenho certe-
za, de todo o sul do Brasil, sempre que precisaram do 
BRDE puderam contar com a sua presença e a sua 
participação nas suas ações, no seu trabalho e no seu 
engrandecimento, sempre de uma forma técnica, sem-
pre de uma forma coerente e sempre de uma forma 
transparente. Certamente, é por isso que o banco tem 
números e tem resultados que demonstram e atestam 
o seu sucesso, atestam a sua qualidade como insti-
tuição financeira. 

Por isso mesmo, os nossos cumprimentos aos 
servidores, os nossos aplausos à direção e, por que 
não dizer, até aos clientes do banco, também, a nos-
sa saudação, já que eles são, com o pagamento em 
dia de seus compromissos e com a confiança que 
depositam no banco, aqueles que mantêm a sua 
atividade em pleno vigor, muito enaltecida, dentro 
de um contexto de crescimento que queremos para 
todo o Brasil. 

Parabéns aos dirigentes. Parabéns a todos os que 
integram o nosso querido BRDE. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Após ouvirmos o eminente Senador 
Paulo Bauer, que é catarinense, e antes de passarmos 
a palavra ao Senador Luiz Henrique da Silveira, quero 
fazer um registro: esteve há pouco, aqui, o eminente 
Deputado Rubens Bueno, do Estado do Paraná.

Quero também registrar, com muita alegria, a pre-
sença da Vice-Presidente do Senado Federal, Senado-
ra Marta Suplicy, de São Paulo, e registrar a presença 
dos Senadores Humberto Costa, de Pernambuco, e 
Waldemir Moka, do Mato Grosso do Sul.

Passo a palavra ao Senador Luiz Henrique da Sil-
veira. Depois, não havendo mais Senadores inscritos, 
vamos ouvir, para finalizar, o eminente Presidente do 
BRDE, o ex-Deputado Renato de Mello Vianna.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, nobre Senador Casildo Maldaner, 
primeiro signatário desta homenagem e ex-Presidente 
do BRDE; Sr. Presidente do BRDE, ex-Prefeito de Blu-
menau, ex-Deputado Federal e ex-Deputado constituin-
te, Dr. Renato de Mello Vianna; Exmº Sr. Acélio Casa-
grande, Secretário de Articulação Nacional, neste ato 
representando S. Exª, o Governador João Raimundo 
Colombo; Sr. Presidente da Associação Nacional dos 
Procuradores do Estado, Exmº Sr. Procurador Juliano 
Dossena; Exmos Srs. Deputados estaduais, que saúdo na 
pessoa do ex-Presidente da Assembleia Legislativa de 
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Santa Catarina, Deputado Gilmar Knaesel; Srªs e Srs. 
Diretores do Banco Regional de Desenvolvimento do 
Extremo Sul; caros funcionários e servidores daquele 
banco, começo fazendo uma homenagem a três gran-
des brasileiros que governaram os Estados de Santa 
Catarina, do Rio Grande do Sul e do Paraná. 

Quero saudar, pondo em alto relevo, as figuras dos 
Governadores Celso Ramos, Leonel de Moura Brizola 
e Ney Braga. Foram eles que tomaram a decisão de 
constituir esse Banco. E, ao fazerem, deram à Nação 
algumas lições. A primeira lição é a afirmativa das au-
tonomias estaduais para estabelecimento de política 
de desenvolvimento regional; e a segunda lição, é a 
de que a descentralização é o caminho da eficiência. A 
descentralização é o caminho da rapidez. A descentra-
lização é o caminho do desenvolvimento. Desenvolver, 
a leitura semântica desta palavra é muito clara: des + 
envolver: retirar o que envolve, o que oprime, o que 
obstaculiza. Essa é a semântica da palavra. 

Esse Banco foi criado para combater os obstá-
culos ao crescimento econômico dos três Estados; foi 
criado para enfrentar as dificuldades econômicas que 
os Estados enfrentavam naquele período. 

A descentralização é o caminho para o nosso 
País. 

Eu quero, aqui, apresentar alguns dados que 
demonstram, com toda a clareza, essa assertiva. Nós 
descentralizamos o Estado de Santa Catarina. Gover-
namos por meio das 36 microrregiões do Estado, cada 
uma delas identificada pela vocação de ser um terri-
tório de desenvolvimento. Delegamos, aos conselhos 
de desenvolvimento regional, a tarefa de decidir sobre 
as prioridades, optando por aquelas que, pela ótica de 
quem reside na região, eram as mais urgentes. E o re-
sultado dessa nova sistemática, desse novo paradigma 
de governo, foi um desenvolvimento extraordinário. 

Eu quero enaltecer, meu caro Presidente Renato 
Vianna, a parceria do BRDE nessa tarefa, que gerou 
resultados espetaculares. A economia do Estado de 
Santa Catarina dobrou em oito anos. De um PIB de 
R$55 bilhões, em 2002, chegamos a um PIB de R$118 
bilhões, em 2010. A receita do Estado, valendo-se 
também dessa parceria, do apoio que o BRDE deu 
à expansão do nosso parque produtivo, a receita do 
nosso Estado quase triplicou: saltou de R$4.760 bi-
lhões,.em 2002, para R$13.320 bilhões, em 2010. O 
comércio exterior triplicou o volume de importações e 
exportações, saltando de US$4 bilhões, em 2002, para 
US$13 bilhões, em 2010. Resultados que não foram só 
econômicos, resultados que foram de cunho social. 

O IPEA, em sua última pesquisa, revelou, con-
forme foi publicado amplamente no nosso País, que 

Santa Catarina foi o Estado que mais reduziu a po-
breza no território nacional. Essa redução chegou, 
segundo o IPEA, a identificar apenas 2.8% da popu-
lação vivendo abaixo da linha da pobreza, levando o 
IPEA a afirmar que, a ter continuidade o processo de 
redução de pobreza, em Santa Catarina, em 2012, não 
haverá mais nenhum contingente vivendo em miséria 
absoluta. E o BRDE foi grande parceiro nesse proces-
so. Parceiro decisivo, não só no apoio às milhares de 
empresas que se criaram, mas a outras milhares que 
se expandiram.

Por isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é fun-
damental, nesse momento em que se discute mais 
uma tarefa de descentralização do País, enaltecer o 
exemplo do BRDE.

Está tramitando nesta Casa, para votação reviso-
ra, o projeto do Código Florestal, relatado pelo ilustre 
Deputado Aldo Rebelo. Esse projeto tem segmento no 
mandamento constitucional, que estabeleceu para a 
política ambiental, a descentralização. Senão, meu caro 
Presidente, Senador Casildo, vejamos o que diz o art. 
24 da Constituição. O art. 24, em seu caput, diz que 
a União, os Estados e o Distrito Federal têm compe-
tência concorrente para legislar em matéria ambiental. 
Concorrente não é secundário, não é supletivo, não é 
subsidiário. Concorrente é competitivo. Um comerciante 
concorre com outro comerciante do seu lado, não se 
submete ao seu vizinho.

Mas, a Constituição foi mais clara, repetindo o 
conceito organizacional da Alemanha que, no art. 72 
de sua constituição, reza algo semelhante. A Cons-
tituição estabeleceu no § 1º a seguinte redação: em 
matéria ambiental, a União limitar-se-á a estabelecer 
regras gerais. E essa vai ser a grande discussão aqui 
no Senado. A opção entre fazer uma lei inconstitucional, 
negando aos Estados a sua competência concorrente, 
e aí submeter essa lei certamente às Adins que virão, 
ou fazermos uma lei que respeite o princípio da hierar-
quia da sua submissão à norma constitucional. 

O exemplo do BRDE, evocando o espírito de Ney 
Braga, de Brizola e de Celso Ramos, é um exemplo 
que deve ser seguido na votação dessa matéria. 

Quero lhes falar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, sobre o futuro desse Banco. Propus, quando 
Governador, e mereci a aprovação da Governadora 
Yeda Crusius, do Rio Grande do Sul, a do Governador 
Roberto Requião, do Paraná, e a do Governador André 
Puccinelli, do Mato Grosso do Sul, propus a criação de 
uma companhia de desenvolvimento. Tínhamos uma 
superintendência de desenvolvimento. Tínhamos um 
órgão federal que era comparável, em sua missão, 
à Sudene, que era o Sudesul. Infelizmente, a União 
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extinguiu a Sudesul, e o extremo sul ficou sem um 
instrumento de investimento nas ações regionais, in-
vestimento em obras contra enchentes, investimento 
em obras rodoviárias de integração, investimento em 
obras portuárias, investimento em obras de maior porte 
infraestrutural. Propus a criação da Extremo Sul, uma 
companhia de desenvolvimento como braço executivo 
do BRDE, aproveitando a extraordinária massa crítica 
que tem esse banco, o corpo de servidores da maior 
eficiência, do maior preparo, da maior expertise, apro-
veitando os espaços que advieram da informatização, 
estabelecer nas sedes do BRDE essa companhia. 
Uma companhia capaz de captar recursos dos órgãos 
financeiros nacionais e internacionais, capaz de captar 
recursos do Orçamento da União, capaz de captar re-
cursos de fundos de desenvolvimento para fazer, em 
integração dos quatro Estados, essas obras de grande 
porte infraestrutural de que carece a região.

E quero fazer um apelo, Deputado Renato Vian-
na, para que leve esse pleito, que já foi aprovado, na 
próxima reunião da Codesul, aos Governadores Tarso 
Genro, Raimundo Colombo, Beto Richa e André Puc-
cinelli, para que essa companhia se constitua, essa 
companhia passe a funcionar como grande órgão de 
desenvolvimento da região. 

Se assim ocorrer, daremos mais um passo na 
afirmação das autonomias estaduais, daremos mais 
um passo em direção ao desenvolvimento regional 
e daremos mais um passo em direção à descentra-
lização.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Após ouvirmos as palavras do eminen-
te Senador Luiz Henrique da Silveira, vamos agora, 
como não há outros inscritos, ouvir o Presidente da 
nossa instituição. 

Antes, porém, quero fazer um registro da presen-
ça do nosso ex-Secretário de Relações Internacionais 
do governo de Santa Catarina, Vinícius Lummertz, que 
aqui também honra esta sessão.

Vamos ouvir, então, o nosso Presidente da insti-
tuição, o BRDE, que fala em nome dos demais colegas 
diretores, do corpo do banco, dos superintendentes, 
dos gerentes, dos funcionários, nesta homenagem que 
é prestada à instituição.

Antes, quero registrar mais uma vez que a Sena-
dora Marta Suplicy é a nossa Vice-Presidente. 

O SR. RENATO DE MELLO VIANNA – Eu saúdo 
o Sr. Senador Casildo Maldaner, que preside os traba-
lhos desta Sessão Solene; saúdo também o ex-compa-
nheiro de Câmara e hoje Senador Paulo paim, que até 
pouco tempo presidiu os trabalhos desta Mesa; cum-

primento a Senadora Marta Suplicy, Vice-Presidente 
desta Casa; o ex-colega Deputado Federal, Senador 
Mozarildo Cavalcanti, de Roraima; o Senador Ataídes 
de Oliveira, Senador pelo Estado do Tocantins. De uma 
forma toda especial gostaria de destacar e saudar nesta 
tarde a presença do Dr. Acélio Casagrande, Secretário 
da Articulação Nacional do Estado de Santa Catarina, 
que neste ato representa o Governador Raimundo Co-
lombo; saudar o Deputado Estadual Gilmar Knaesel, 
ex-Presidente, que neste ato representa a Assembleia 
Legislativa do Estado de Santa Catarina; destacar e 
agradecer a presença do Presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores de Estado, na pessoa do 
Exmº Sr. Procurador Juliano Dossena; saudar e agrade-
cer a presença do nosso Secretário Regional da gran-
de Florianópolis, Dr. Valter Galina. Da mesma forma, 
gostaria de destacar e agradecer a presença do nosso 
ex-Diretor, ex-Conselheiro, ex-Ministro da Agricultura, 
Dr. Francisco Turra; de agradecer a presença do nosso 
Superintendente do Paraná, Carlos Olson, que neste 
momento representa todos os demais superintenden-
tes das nossas três agências; destacar e agradecer 
a presença dos Deputados Gean Loureiro, do nosso 
Estado de Santa Catarina, e Rubem Bueno, do Estado 
do Paraná; enfim, de destacar aqui e agradecer a pre-
sença dos nossos companheiros de diretoria, do Jor-
ge Gomes da Rosa, Diretor Financeiro, do Dr. Nivaldo 
Pagliari, nosso Diretor de Recuperação de Crédito, e 
do Dr. Hermeto Hoffmann, Diretor Administrativo, que 
neste ato representa o Governador Tarso Genro. Da 
mesma forma, gostaria de cumprimentar e agradecer 
também a participação neste ato do nosso Diretor de 
Planejamento Carlos Henrique Horn. Enfim, agradecer 
a presença de todas as senhoras e senhores.

Emocionado pelo sentimento de orgulho e pri-
vilégio por ser catarinense e por exercer o cargo de 
Diretor Presidente do Banco Regional de Desenvolvi-
mento do Extremo Sul, agradeço a todos os Senado-
res, em especial aos Senadores que representam os 
Estados da área de atuação do Banco e que subscre-
veram este grande expediente. Por Santa Catarina, 
agradeço ao ex-governador, ex-presidente por duas 
vezes do BRDE, o nosso companheiro de diretoria e 
hoje Senador da República, Casildo Maldaner, que é 
o primeiro subscritor; ao ex-governador Luiz Henrique, 
Senador da República, a quem devo a minha primeira 
nomeação para, no seu Governo, presidir a Agência de 
Fomento de Santa Catarina (Badesc) por quatro anos, 
e já agora, nos últimos quatro anos, a nomeação que 
me conferiu o privilégio de ser Diretor do Banco Regio-
nal de Desenvolvimento do Extremo Sul; ao Senador 
Paulo Bauer, companheiro de longa data da mesma 
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região, da nossa grande Blumenau. Depois de convi-
ver e compartilhar com ele momentos na Câmara Fe-
deral, aqui o vejo hoje eleito democraticamente para 
representar Santa Catarina no Senado Federal. Pelo 
Paraná, quero saudar os ex-governadores Alvaro Dias 
e Roberto Requião e a Senadora Gleisi Hoffmann. Pelo 
Rio Grande do Sul, os Senadores Pedro Simon, Paulo 
Paim e a Senadora Ana Amélia Lemos.

O BRDE, por sua diretoria, aqui representada 
pelo Diretor Financeiro Jorge Gomes da Rosa Filho, 
pelo Diretor de Acompanhamento e Recuperação de 
Crédito, Nivaldo Assis Pagliari, pelo Diretor Adminis-
trativo Hermeto Hoffmann e pelo seu Vice-Presidente 
e Diretor de Planejamento, Carlos Henrique Horn, e 
por seu qualificado corpo funcional, aqui comparece 
nesta memorável tarde para receber de todo o Brasil, 
por meio de seus mais destacados representantes no 
Congresso Nacional, as honrosas homenagens e o re-
conhecimento pelo importante papel que desempenhou 
ao longo de 50 anos como a mais importante institui-
ção financeira pública do sul do País. Papel essencial 
no planejar e prospectar investimentos, nas ações de 
liderança ou fomento por meio da oferta de crédito de 
longo prazo e juros baixos, para proporcionar o desen-
volvimento sócio-econômico e o crescimento susten-
tável dos nos Estados do Paraná, de Santa Catarina, 
do Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Em 15 de junho de 1961, sob a inspiração de três 
ilustres brasileiros, os então governadores do Rio Gran-
de do Sul, Leonel Brizola, de Santa Catarina, Celso 
Ramos, e do Paraná, Ney Braga, surgia o BRDE. Foi 
um gesto, Srs. Senadores, Srs. Deputados, senhoras 
e senhores, foi um gesto consciente a exprimir na sua 
essência a reação dos três estadistas contra a con-
centração em outras regiões do Brasil dos grandes 
investimentos realizados pelo Governo Federal. O Sul 
também necessitava deles. 

É reconhecido que desde os primórdios da colo-
nização os homens e as mulheres do Sul produziram 
os mecanismos e as fórmulas do desenvolvimento 
sustentável aplicado ao cultivo da terra e à extração 
dos seus recursos, com o conhecimento e a técnica 
que os imigrantes europeus trouxeram, acentuada-
mente após 1850. 

O arraigado espírito associativista foi transfor-
mando a vida das incipientes comunidades. Da cultura 
de sobrevivência foram surgindo os núcleos do coope-
rativismo, a forma organizada de uma política perma-
nente para o melhor cultivo, colheita e armazenagem 
dos produtos. A terra que produzia foi se amoldando 
pela mão do homem. Surgiam os plantéis de suínos 

e aviários a se somarem à atividade mais antiga da 
criação de bovinos e ovinos. 

Embora a convergência, a similaridade da for-
mação humana, as características territoriais de cada 
Estado propiciaram a definição de vocações locais e 
regionais, vocações que induziram arranjos produtivos 
perfeitamente definidos que, no entanto, precisavam 
de fomento para se desenvolver e se firmar como eco-
nomias organizadas.

Com a visão de futuro que caracteriza os esta-
distas, os governadores criaram um instrumento para 
fomentar o crescimento econômico, para melhorar os 
indicadores de desenvolvimento humano e a qualida-
de de vida das pessoas do Sul com novos empregos 
e renda.

Desde então, o BRDE já contratou R$65 bilhões 
em investimentos. Só no último exercício, foi liberado 
R$1,85 bilhão; 33,3% foram direcionados para o setor 
da Indústria; 31,5%, para o setor do Comércio e Servi-
ços; 24,5%, para a Agroindústria; e 10,7%, para a Infra-
estrutura. Apenas em 2010, foram carreados R$236,3 
milhões em ICMS para os Estados do Sul. 

Isso significa cerca 1,4 milhão de empregos ge-
rados historicamente, significa renda e bem-estar para 
as comunidades.

Lembro, neste instante, o primeiro Diretor do 
BRDE por Santa Catarina, Aderbal Ramos, cujo cen-
tenário, por coincidência, comemora-se também em 
2011, ele que foi Governador de Santa Catarina. 

O nosso atual Governador Raimundo Colombo, 
detentor do legado dos nossos criadores – e que há 
pouco transmitiu ao Governador gaúcho Tarso Gen-
ro a Presidência do Codesul, nosso controlador que 
tem como Vices-Presidentes o Governador do Para-
ná, Beto Richa, e o Governador do Mato Grosso do 
Sul, André Puccinelli –, deixou clara a reafirmação 
dos compromissos de 1961, quando me incumbiu da 
honrosa missão de presidir o BRDE no período do seu 
cinquentenário. 

Compromissos com as pessoas, compromissos 
que fazem o BRDE ser diferente dos outros bancos. 

Era o ano de 2008. A crise norte-americana aba-
lou a economia mundial, e os bancos brasileiros, por 
prudência, deram um passo atrás e também recolhe-
ram a oferta de crédito do mercado. Então, ocorreu a 
tragédia das chuvas sobre Santa Catarina, explodiu o 
gasoduto e todo um setor importante da nossa eco-
nomia ficou paralisado. Pela primeira vez, os fornos 
de grandes indústrias foram apagados. Milhares de 
empregos estavam ameaçados.
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Era uma hora difícil para todos os catarinenses e 
os empreendedores procuraram o BRDE. Velhos clien-
tes voltaram ao Banco que os fez crescer.

Era a hora de honrar os compromissos históri-
cos do BRDE.

Sob a coordenação do então Governador de 
Santa Catarina, o Senador Luiz Henrique, com o apoio 
do Governador do Paraná, o nosso Senador Roberto 
Requião, com a atuação brilhante do Senador Casil-
do Maldaner, então Diretor do Banco, o BRDE decidiu 
assumir riscos, não retirar o crédito. Decidiu que ficaria 
ao lado dos empreendedores.

Sugerimos a implementação de linhas de crédito 
especiais junto ao BNDES, tanto no refinanciamento 
como para novos investimentos, o que de pronto foi 
acolhido pela sensibilidade do Presidente Luciano 
Coutinho. Foi possível recuperar as empresas atingi-
das. Foi possível manter os empregos tão importantes 
para os trabalhadores. E todos juntos conseguimos 
superar a crise.

Srªs e Srs. Senadores, Srs. Deputados, senhoras e 
senhores, o enfrentamento que o BRDE propôs a essa 
situação de anormalidade que atingiu drasticamente a 
economia catarinense fez com que o BNDES criasse 
uma linha emergencial de crédito, com tratamento di-
ferenciado quanto a prazo e juros, para a recuperação 
do parque industrial, do comércio, dos serviços e de 
infraestrutura pública. Modelo que serviu de exemplo 
na elaboração da Medida Provisória nº 513, de 2010, 
convertida na Lei nº 12.409, de 25 de maio de 2011, 
inicialmente destinada à recuperação da região serrana 
do Estado do Rio de Janeiro e dos Estados de Alagoas 
e Pernambuco, também atingidos por enxurradas. 

Socorro com financiamento de até R$1 bilhão já 
estendido a todos os municípios brasileiros que en-
frentarem desastres ambientais e tiverem decreto de 
estado de calamidade pública reconhecido pela Se-
cretaria Nacional de Defesa Civil.

O trabalho exemplar foi resultado da qualidade 
dos técnicos do BRDE, os mesmos que no dia a dia 
ajudam os empreendedores grandes e pequenos, para 
que seus projetos obtenham os melhores resultados, 
cresçam, gerem emprego e renda. 

Que atuam com maior intensidade nos financia-
mentos aos municípios, em programas como o Provias, 
o Caminhos da Escola, o Pmat, que moderniza a ad-
ministração das prefeituras. Técnicos que incentivam a 
geração de novas matrizes energéticas, energia eólica, 
biomassa e solar, e pequenas centrais hidroelétricas.

Esses técnicos – somos apenas 527 funcioná-
rios a atuar com investimentos em 1.044 municípios 
de quatro Estados, mantendo 3.207 clientes ativos –, 

essa capacitação técnica é a razão de o BRDE ser um 
banco diferenciado, desde a sua origem.

O BRDE deve a sua expansão no mercado finan-
ceiro regional ao BNDES, que garante, de conformidade 
com a sua marca política de maior banco de fomento 
do mundo, a estruturação de ações nos diversos se-
tores da atividade econômica, disponibilizando linhas 
de crédito para atender a crescente demanda da in-
dústria, do comércio, dos serviços, do agronegócio e 
da infraestrutura.

Ao BNDES, portanto, na pessoa de seu Presi-
dente, Dr. Luciano Coutinho, apresento os agradeci-
mentos por esta parceria que tem se consolidado ao 
longo do tempo, seguindo as recomendações quanto 
ao cumprimento do controle e do risco do Banco Cen-
tral, no exato cumprimento das normas e princípios do 
Acordo de Basileia.

Ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal 
e às instituições financeiras estaduais – Banrisul, Cai-
xa RS, hoje Badesul, Badesc, e Agência de Fomen-
to do Paraná –, a constatação do êxito alcançado na 
construção de parcerias e consórcios para viabilizar 
importantes investimentos.

Da mesma forma, destaco que o BRDE atua para 
a democratização e disseminação do crédito de longo 
prazo e juros baixos, tendo por meta o pequeno produ-
tor rural e o pequeno empreendedor urbano. Para isso, 
estabeleceu fortes e estreitos vínculos com cooperativas 
de crédito, como Sicred, Secred, Sicoob e Cresol.

A Finep tem se constituído em parceria perma-
nente do BRDE no estímulo à inovação e projetos mais 
ousados na área tecnológica para que nossa econo-
mia enfrente a concorrência estrangeira quase sempre 
predatória nos mercados.

O Sebrae nos acompanha na definição conjun-
ta dos projetos estratégicos, adequação profissional 
e capacitação de recursos humanos do presente e 
do futuro.

Seguindo o exitoso projeto de descentralização 
do ex-Governador Luiz Henrique, implantado a par-
tir de 2003, o BRDE também descentralizou as suas 
ações. Nos quatro Estados que integram o Codesul, 
as Federações da Indústria e as Federações das As-
sociações Comerciais, diretamente ou por seus afilia-
dos, viabilizam convênios e cooperação técnica para 
melhor seleção, análise e sucesso das nossas opera-
ções financeiras.

Por isso, recolho, de forma honrosa, as colocações 
feitas aqui pelo Senador Casildo Maldaner, pela Sena-
dora Ana Amélia, pelo Senador Marcelo Crivella, pelos 
Senadores Paulo Bauer, Luiz Henrique e Paulo Paim, 
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as quais sobremaneira enriquecem esse patrimônio 
amealhado, ao longo de 50 anos, pelo BRDE. 

Somos um banco com apenas três agências e um 
escritório de representação em toda a região Sul. Mas, 
quando o assunto é fomento, é crédito para o desenvol-
vimento, é presença nos momentos cruciais, o BRDE é 
o parceiro para crescer no Paraná, em Santa Catarina, 
no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul.

Muito obrigado por esta bela homenagem ao 
BRDE, o Banco de desenvolvimento das comunidades 
dos Estados do Sul.

Muito obrigado. (Palmas.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – O Sr. Senador Wilson Santiago enviou 
discurso à Mesa alusivo ao presente evento para ser 
publicado na forma do disposto no art. 203 do Regi-
mento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, no Brasil, marcado tantas vezes por 
boas iniciativas que não adquirem continuidade, o fato 
de um banco regional completar 50 anos é merecedor 
de sonora comemoração.

Registra a histórica econômica do país que no 
ano já um tanto remoto de 1961, os Governos dos 
Estados do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, Santa 
Catarina, Celso Ramos, e Paraná, Ney Braga, criaram 
o BRDE – o Banco Regional de Desenvolvimento do 
Extremo Sul. A idéia foi a de formalizar um banco que 
apoiasse e acompanhasse projetos que visassem au-
mentar a competitividade de empreendimentos de pe-
queno, médio ou grande porte na Região. Assim, nos 
financiamentos de longo prazo para investimentos, o 
BRDE tornou-se uma referência que tem transformado 
em realidade muitos projetos que poderiam parecer 
ousados ou impraticáveis a outras agências. 

A partir de 2009, o Estado do Mato Grosso do 
Sul passou a integrar a área de atuação do Banco, 
podendo aproveitar de suas linhas especiais de fi-
nanciamento.

Nesses 50 anos, o BRDE disponibilizou mais de 
R$ 65 bilhões em recursos para o Sul. Em 2010, por 
exemplo, o Banco viabilizou investimentos num total 
de R$ 2,2 bilhões. Investimentos que devem adicio-
nar, à receita dos Estados sulinos, cerca de R$ 236,3 
milhões em ICMS. Juntamente com a criação e ma-
nutenção de 51,4 mil postos de trabalho, com 10,3 mil 
empregos diretos.

Os clientes ativos do BRDE passam de 35 mil. 
Seus empreendimentos financiados espalham-se por 
1.047 municípios, ou 88,1% dessas Unidades Federa-
das da Região. A carteira de financiamentos do Banco, 

composta no final de 2010 por mais de 42 mil operações 
ativas de crédito de longo prazo, cujo saldo médio era 
de R$ 147,0 mil, atesta a forte atuação do BRDE no 
atendimento às micro, pequenas e médias empresas 
e aos mini e pequenos produtores rurais.

Mas, o BRDE não limita sua atuação às ativida-
des propriamente bancárias. Como uma instituição fi-
nanceira moderna, tem também sua preocupação com 
a responsabilidade social. Em Porto Alegre, o projeto 
Memória BRDE tem resgatado a História do Estado, 
coletando e recuperando fotos e documentos que con-
tam também a história das modificações sofridas por 
nossas cidades com o progresso. Em Florianópolis, o 
espaço cultural Celso Ramos oferece suas instalações 
para espetáculos e exposições de artistas de todas as 
linguagens e tendências expressivas. Em Curitiba, o 
BRDE restaurou o casarão da Rua João Gualberto, 
tombado pelo patrimônio histórico, e ali promove ex-
posições desde 2005.

O BRDE, contudo, não se limitou a criar espaços 
para exposições; nesses 50 anos, ele pôde adquirir um 
acervo artístico e cultural constituído de obras de arte 
de grande valor, que expõe ao público regularmente.

Quero, por todos esses motivos, parabenizar o 
BRDE e a Região pelos 50 anos de sua grande ferra-
menta de progresso e desenvolvimento econômico e 
cultural. O Brasil precisa de iniciativas assim.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Ao agradecermos a presença de todos 
os senhores e senhoras, a Mesa, aqui nominada pelas 
personalidades, homenageia, por seu cinquentenário, 
essa instituição que cuida da região Sul do Brasil, ci-
tando também a presença do Senador gaúcho Pedro 
Simon, que fecha os três Senadores do Rio Grande 
do Sul, como já havia citado antes. 

Quero, então, suspender esta sessão para os 
cumprimentos. Suspendo a sessão, durante cinco mi-
nutos, para os cumprimentos.

Está suspensa a sessão.

(A sessão é suspensa às 15 horas e 47 
minutos; e é reaberta às 15 horas e 53 minutos, 
sob a Presidência do Sr. Anibal Diniz.)

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Declaro reaberta a presente sessão.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu os seguintes Ofícios com 
indicações de nomes para compor o Conselho Nacional 
de Justiça, em conformidade com o disposto no art. 
103-B da Constituição Federal:

São os seguintes os Ofícios:

23ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 22109 JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL24



22110 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 201125ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 22111 JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL26



22112 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 201127ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 22113 JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL28



22114 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 201129ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 22115 JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL30



22116 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 201131ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 22117 JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL32



22118 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 201133ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 22119 JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL34



22120 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 201135ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 22121 JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL36



22122 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 201137ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 22123 JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL38



22124 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 201139ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 22125 JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL40



22126 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 201141ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 22127 JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL42



22128 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 201143ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 22129 JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL44



22130 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 201145ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 22131 JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL46



22132 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 201147ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 22133 JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL48



22134 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 201149ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 22135 JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL50



22136 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 201151ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 22137 JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL52



22138 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 201153ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 22139 JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL54



22140 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 201155ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 22141 JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL56



22142 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 201157ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 22143 JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL58



22144 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 201159ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 22145 JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL60



22146 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 201161ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 22147 JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL62



22148 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 201163ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 22149 JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL64



22150 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 201165ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 22151 JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL66



22152 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 201167ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 22153 JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL68



22154 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 201169ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 22155 JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL70



22156 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 201171ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 22157 JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL72



22158 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 201173ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 22159 JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL74



22160 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 201175ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 22161 JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL76



22162 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 
– Os Ofícios nºs S/36 e 37, de 2011, vão à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC.) – A Presidência recebeu o manifesto Em defesa 
da liberdade de expressão, religiosa e institucional, 
da livre manifestação do pensamento e contra a apro-
vação do Projeto de Lei da Câmara nº 122/2006, em 
audiência realizada no dia 1º de junho. 

Nos termos do art. 263 do Regimento Interno, 
o manifesto será autuado como processo especial e 
acompanhará o Projeto de Lei da Câmara nº 122, de 
2006, que se encontra tramitando na Comissão de Di-
reitos Humanos e Legislação Participativa.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – O Senado Federal recebeu os seguintes expe-
dientes de Ministros de Estado:

– Aviso nº 83, de 31 de maio de 2011, do Ministro 
de Estado de Minas e Energia, em resposta ao 
Requerimento nº 1.074, de 2006, de informações, 
do Senador Mozarildo Cavalcanti.

– Aviso nº 66, de 30 de maio de 2011, do Ministro de 
Estado dos Transportes, em resposta ao Reque-
rimento nº 1.153, de 2009, de informações, de 
iniciativa da Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle.

– Ofício nº 430, de 27 de maio de 2011, do Ministro 
de Estado do Meio Ambiente Interino, em res-
posta ao Requerimento nº 1.667, de 2009, de 
informações, dos Senadores Mozarildo Caval-
canti e Augusto Botelho.

– Ofício nº 351, de 31 de maio de 2011, do Ministro 
de Estado da Ciência e Tecnologia, em resposta 
ao Requerimento nº 947, de 2010, de informa-
ções, dos Senadores Jefferson Praia e Marisa 
Serrano.

– Aviso nº 248, de 1º de junho de 2011, do Ministro 
de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da 
República, esclarecendo que o Decreto nº 7.442, 
de 17 de fevereiro de 2011, transferiu a Secretaria 
de Administração, órgão detentor das informações 
solicitadas pelo Requerimento nº 22, de 2011, 
do Senador Alvaro Dias, para a Secretaria-Geral 
da Presidência da República.

– Ofício nº 47, de 30 de maio de 2011, do Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, em resposta ao 
Requerimento nº 36, de 2011, de informações, 
do Senador Alvaro Dias.

– Aviso nº 86, de 31 de maio de 2011, do Ministro 
de Estado de Minas e Energia, em resposta ao 
Requerimento nº 45, de 2011, de informações, 
do Senador Alvaro Dias.

– Aviso nº 143, de 30 de maio de 2011, do Ministro 
de Estado da Fazenda, em resposta ao Reque-
rimento nº 202, de 2011, de informações, do 
Senador Itamar Franco.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
aos Requerentes. Os Requerimentos vão ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N° 698, DE 2011

Requeiro, nos termos do art. 222, do RISF, a 
aprovação de Voto de Aplauso ao “Colégio São José”. 
Fundado em 1927 na histórica cidade de Petrópolis, 
no Rio de Janeiro, é um dos educandários que têm 
desempenhado papel de elevada importância na for-
mação da juventude petropolitana, nessas suas mais 
de oito décadas de existência.

A par da excelência de seu magistério, o colégio 
tem se destacado pela preocupação com a formação 
cultural dos jovens que compõem o seu corpo discen-
te. Merece destaque o coral “Princesas de Petrópolis”, 
cujo talento, versatilidade e carisma têm proporcionado 
apresentações em emissoras de rádio e TV, além da 
gravação de CD, cujo repertório inclui MPB, sucessos 
internacionais e música erudita. Em seu CD “Novos 
Tempos”, o coral chegou a contar com a participação 
de nomes famosos, como Zezé di Camargo, Chitãozi-
nho e Xororó, entre outros.

Mas também merece destaque a atuação da 
“Banda Marcial Professor Amadeu Guimarães”, tam-
bém conhecida como “Banda do Colégio São José de 
Petrópolis”. Formada por jovens entre 11 e 18 anos, 
ela apresenta um repertório alegre e variado, com be-
líssimas evoluções.

No último dia 14 de abril a banda embarcou com 
destino aos Estados Unidos da América, onde fez a 
sua nona apresentação nos parques da Disney. Este 
ano o desfile aconteceu no Epcot, o mais futurístico 
dos parques de Orlando. A banda fez também sua pri-
meira apresentação no parque da Universal Studios, 
passando a integrar a Universal Stars Performance 
Program, programa de execução de música que co-
loca bandas no coração de dois parques temáticos 
incríveis. Como a Banda do Colégio São José já se 
apresentou no “Island of Adventure”, esse ano a per-
formance aconteceu no principal parque da Universal.

A apresentação da banda na Disney faz parte 
do Magic Music Days, um programa educacional de-
senvolvido para estudantes de arte e música, para que 
esses possam mostrar o seu talento enquanto visitam 
os parques da Disney.
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A “Banda Marcial Professor Amadeu Guimarães”, 
genuinamente petropolitana, detém o título de Hono-
rary Cast Member of Disney World, o que faz dela 
Membro Honorário do Elenco da Disney World.

O sucesso dessas crianças e adolescentes, a 
par do orgulho que desperta na sociedade fluminense, 
também proporciona um refrigério à alma dos petropo-
litanos, que há pouco foram assaltados pelo terror de 
uma calamidade natural, que muitas vidas ceifou.

Por essas razões, apelo aos Nobres Colegas 
que aprovem essa justa homenagem ao Colégio São 
José. – Senador Marcelo Crivella.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência encaminhará o voto de aplauso 
solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a Mesa, os Pareceres nºs 412 a 414, de 
2011, da Comissão de Assuntos Econômicos, que con-
cluem pela apresentação dos Projetos de Resolução 
nºs 21 a 23, de 2011:

São os seguintes os pareceres:

PARECER Nº 412, DE 2011

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre a Mensagem n° 79, de 2011 (n° 
138/2011 na origem), do Presidente da Re-
pública, que encaminha ao Senado Federal 
proposta para que seja autorizada a Repú-
blica Federativa do Brasil a contratar ope-
ração de crédito externo, no valor de até 
€85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de 
euros), com um consórcio formado pelos 
bancos BNP Paribas S.A. e Hapoalim B.M.

Relator: Senador Lindbergh Farias
Relatora ad hoc: Senadora Gleisi Hoffmann

I – Relatório

O Presidente da República submete ao exame 
do Senado Federal proposta para que seja autorizada 
a República Federativa do Brasil a contratar operação 
de crédito externo, no valor total de até €85.000.000,00 
(oitenta e cinco milhões de euros), com um consórcio 
formado pelos bancos BNP Paribas S.A. e Hapoalim 
B.M.

Os recursos da operação de crédito destinam-se 
ao financiamento do Projeto AM-X.

Esse Projeto, conforme parecer da Secretaria do 
Tesouro Nacional, anexo à Mensagem, visa modernizar 

43 aeronaves A-1. O Projeto consistirá no fornecimento 
de insumos que constituem os aviônicos e sensores 
necessários à Fase de Produção da Modernização, de 
forma a permitir a elevação da capacidade operacional 
e de sobrevivência daquelas aeronaves. É enfatizado 
ainda que a linha de produção de modernização da 
aeronave A-1 será realizada exclusivamente no Brasil, 
fato que proporcionará inúmeras vantagens decorren-
tes do domínio dos sistemas modernizados, garantindo 
suporte logístico inicial local e minimizando a depen-
dência de fornecedores externos.

Ainda de acordo com dados disponibilizados 
nesse parecer, o custo total do projeto atinge o mon-
tante equivalente a US$187,43 milhões. Desse total, 
US$136,38 milhões se referem ao contrato comercial 
firmado entre o Comando da Aeronáutica e a empresa 
israelense Elbit Systems Ltd., sendo 85% desse va-
lor proveniente do empréstimo em exame (US$115,93 
milhões), assegurados pela ASHRA Israel Export In-
surance Corporation Ltd.). Os outros 15% (US$20,46 
milhões) referem-se ao pagamento inicial, arcados di-
retamente com recursos do Tesouro Nacional.

De acordo com informação do Banco Central do 
Brasil (BACEN), a operação de crédito externo preten-
dida não exige que suas condições financeiras sejam 
credenciadas pelo Sistema de Registro de Operações 
Financeiras (ROF), pois se trata de importação de bens 
e serviços com prazo de pagamento de até 360 dias.

Ademais, as condições financeiras do emprésti-
mo apresentam cláusulas usuais para tais operações 
de crédito.

A operação de crédito prevê que seus desem-
bolsos se deem até março de 2015 e incorpora juros 
Euribor, mais despesas diversas e spread de 0,775%. 
A Euribor é a taxa de referência do mercado monetá-
rio interbancário europeu, sendo seu valor resultante 
da média das cotações fornecidas por um painel de 
bancos de primeira linha.

De acordo com cálculos da Secretaria do Tesouro 
Nacional, o custo efetivo desse empréstimo deverá ser 
da ordem de 3,11% ao ano.

II – Análise

A operação de crédito pretendida será con-
tratada pela União e alcançará o valor total de até 
€85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de euros).

No início da década de 80, com o objetivo de dotar 
a Força Aérea Brasileira (FAB) de uma frota de aviões 
de ataque com grande raio de ação e boa capacidade 
bélica, o então Ministério da Aeronáutica se engajou 
no Programa AM-X, juntamente com a Aeronáutica 
“Militare” Italiana (AMI).
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Essa decisão levou ao desenvolvimento e produ-
ção do AM-X, denominado no Brasil como A-1, uma 
excelente aeronave que, por seu conteúdo tecnoló-
gico e capacidade operacional, colocou a FAB em 
posição de destaque no contexto da América do Sul, 
bem como capacitou a indústria aeronáutica nacional 
para desenvolver e produzir, com tecnologia de ponta, 
aeronaves com estas características, motores e equi-
pamentos. Ainda nessa oportunidade, o Comando da 
Aeronáutica (COMAER) desenvolveu a capacidade de 
gerenciamento de programas complexos, concebidos 
a partir de requisitos específicos dedicados ao cenário 
operacional da FAB.

Assim, objetiva-se com a modernização a eleva-
ção da capacidade operacional e de sobrevivência das 
aeronaves, em consonância com as configurações dos 
Projetos F-5 e AL-X, colocando o A-1 em condições 
de emprego no atual cenário de conflito.

A Embraer, em particular, com participação de 
cerca de 30% no projeto da aeronave, absorveu um 
volume de conhecimento de tal magnitude que, agre-
gado ao seu desenvolvimento tecnológico, permite que 
suas aeronaves, hoje, disputem o mercado mundial na 
condição de um dos maiores fabricantes do mundo; ou 
seja, o desenvolvimento do AM-X impactou positiva-
mente na capacidade atual da Embraer.

Todavia, tendo sido concebidos há mais de 20 
(vinte) anos, o COMAER decidiu pela contratação das 
atividades de modernização dos seus A-1, sendo o 
Programa AM-X, em sua origem, uma atividade con-
junta, o qual a participação brasileira era minoritária, 
muitos impactos negativos ocorreram no apoio à frota, 
principalmente no que diz respeito à dependência ex-
terna para o equacionamento dos problemas surgidos 
durante a operação, refletindo diretamente na dispo-
nibilidade da frota e no aumento de custos e prazos 
para reparos.

Os resultados de anos de investimento da FAB 
para permitir que a indústria nacional adquirisse a 
capacitação tecnológica e industrial que garantisse a 
independência tecnológica do país no campo aeroes-
pacial mostram agora quão acertado tem sido esse 
esforço.

A produção do A-1M (A-1 Modernizado), sendo 
realizada exclusivamente no Brasil, oferece inúmeras 
vantagens decorrentes do domínio dos sistemas moder-
nizados, garantindo suporte logístico inicial local, mini-
mizando a dependência de fornecedores externos.

Do ponto de vista formal é possível afirmar o 
seguinte.

A operação de crédito será suportada pelo con-
sórcio de bancos formado pelo BNP Paribas e pelo 
Hapoalim B.M., com seguro de crédito fornecido pela 

agência de crédito à exportação de Israel – ASHRA. 
A seleção do consórcio primou pela redução dos cus-
tos de operação, proporcionada pela participação de 
um grande banco internacional (BNP Paribas), aliada 
à participação de um banco de Israel de menor porte 
(Hapoalim BM), com o suporte do Governo de Israel, 
por meio da ASHRA. Esse arranjo financeiro propor-
cionou substancial redução do risco da operação, e 
consequentemente do seu custo.

Como destacado pela STN, embora o empréstimo 
seja concedido em euros, os pagamentos ao fornece-
dor, a empresa Elbit Systems Ltd., serão efetuados em 
dólar dos Estados Unidos da América. Esse arranjo 
financeiro objetivou reduzir os custos da operação, 
uma vez que os encargos financeiros e as amortiza-
ções serão calculados com base nos desembolsos 
efetuados em dólares e convertidos para euros à taxa 
de dois dias anteriores ao dia do efetivo pagamento. 
Assim sendo, com base nessa inovativa solução, a Re-
pública angaria clara redução de custos, pois, dada a 
volatilidade do dólar nos mercados internacionais, se 
a operação de crédito fosse lastreada em dólares, ha-
veria aumento do risco, e consequentemente do custo 
do financiamento.

As operações de crédito externo dessa natureza 
sujeitam-se ao cumprimento de condições e exigên-
cias definidas na Constituição Federal e na Resolução 
n° 48, de 2007, do Senado Federal, que disciplina o 
processo de endividamento da União.

A observância dos preceitos ali contidos consti-
tui, pois, condição imprescindível para que o Senado 
Federal possa conceder a autorização solicitada.

A Secretaria do Tesouro Nacional, por meio de 
seu Parecer n° 1.930, GEOPE/CODIP/SUBSECIII, de 
15 de dezembro de 2010, atualizado nos termos do 
Parecer de n° 298, de 22 de março do corrente ano, 
concluiu, com fundamento nas informações constan-
tes do Relatório de Gestão Fiscal da União para o 1° 
quadrimestre de 2010, que há margem para a con-
tratação da pleiteada operação, conforme os limites 
estabelecidos pelo Senado Federal na mencionada 
Resolução n°48, de 2007.

Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Na-
cional, PGFN/COF/n° 680, de 28 de abril de 2011, 
também encaminhado ao Senado Federal, conclui 
que a minuta de contrato de empréstimo não contém 
cláusulas de natureza política, atentatórias à sobera-
nia nacional e à ordem pública, contrárias à Consti-
tuição e às leis brasileiras, bem assim que impliquem 
a compensação automática de débitos e créditos. É, 
assim, observado o disposto no art. 8º da Resolução 
n° 48, de 2007.
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Relativamente à exigência constitucional de que 
programas ou projetos constem do Plano Plurianual e 
da Lei Orçamentária Anual, é informado pela Secre-
taria de Planejamento e Investimentos Estratégicos 
– SPI, que o programa referido encontra-se incluído 
na ação Modernização e Revitalização de Aeronaves. 
Assim sendo, a correspondente operação de crédito 
encontra-se amparada na Lei n° 11.653, de 2008, que 
trata do Plano Plurianual de 2008/2011.

Ademais, quanto à previsão orçamentária, en-
tende a Secretaria do Tesouro Nacional, consideran-
do as informações acerca das dotações orçamentá-
rias previstas para o ingresso de recursos externos e 
para o pagamento de juros, encargos e amortizações 
da dívida, serem elas suficientes para dar suporte ao 
Programa no presente exercício.

Cabe ressaltar que o Ministério da Defesa (Co-
mando da Aeronáutica) dispõe de toda dotação orça-
mentária necessária na Lei de Orçamento Anual de 
2011, a fim de custear o ingresso de bens e serviços, 
sendo que já foram adotadas as medidas cabíveis, pelo 
Estado-Maior da Aeronáutica (SPOA do Órgão) para 
a inclusão no Plano Plurianual de todos os recursos 
necessários para o cumprimento das respectivas obri-
gações contratuais nos exercícios financeiros futuros, 
segundo o cronograma de desembolso abaixo:

Desembolso USD             Desembolso R$

2011   30.598.327,18   53.048.319,83

2012   27.611.231,10   47.869.591,36

2013   32.488.493,68   56.325.301,49

2014   25.228.507,98   43.738.664,28

Total 115.926.559,94  200.981.876,97

Ressalte-se, ainda, que o custo efetivo da opera-
ção de crédito, equivalente a 3,11% a.a. é compatível 
com o custo das captações realizadas pela Secretaria 
do Tesouro Nacional por meio da emissão de títulos, 
haja vista que a operação em pauta se trata de finan-
ciamento de contrato comercial para a Modernização 
do AM-X, com perfil de desembolso de médio prazo, 
que difere da pura emissão de títulos, cujo custo de 
emissão, na data da análise da STN (dezembro de 
2010) correspondia a 2,44% a.a.. Deve-se ressaltar 
que, no médio prazo, a tendência da taxa de captação 
de moeda estrangeira é de alta, segundo previsões¹, 
chegando em 2015 ao pico de 4,75% para o Federal 
Reserve (dólar), e de 4,00% para o European Central 
Bank (euro), tornando o custo da operação de crédito 
em pauta vantajoso para a República.

Por fim, há a observância, pela União, das demais 
restrições e exigências estabelecidas na Lei Comple-
mentar n° 101, de 4 de maio de 2000.

III – Voto

Somos, assim, favoráveis à autorização pleiteada 
na Mensagem n° 79, de 2011, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
N° 21, DE 2011

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a contratar operação de crédito ex-
terno, no valor total de até € 85.000.000.00 
(oitenta e cinco milhões de euros), com um 
Consórcio formado pelos bancos BNP Pa-
ribas S.A. e Hapoalim B.M.

O Senado Federal resolve:
Art. 1° É a República Federativa do Brasil autori-

zada a contratar operação de crédito externo, no valor 
total de até € 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões 
de euros), com um Consórcio formado pelos bancos 
BNP Paribas S.A. e Hapoalim B.M.

§ 1° Os recursos dessa operação de crédito des-
tinam-se ao financiamento do Projeto AM-X.

§ 2° O exercício da autorização prevista no ca-
put fica condicionada a que o Ministério da Fazenda 
ateste o cumprimento substancial das condições es-
peciais prévias ao primeiro desembolso do contrato 
de empréstimo, mediante manifestação prévia do BNP 
Paribas S.A.

Art. 2° As condições financeiras básicas da ope-
ração de crédito são as seguintes:

I – Devedor: República Federativa do Brasil;
II – Credor: Consórcio formado pelos bancos BNP 

Paribas S.A. e Hapoalim B.M.;
III – Valor Total: até € 85.000.000,00 (oitenta e cinco 

milhões de euros);
IV – Prazo de Desembolso: até março de 2015;
V – Amortização: cada tranche será amortizada em 

parcela única, 6 (seis) meses após a consolida-
ção da tranche, sendo que cada uma das tran-
ches deverá agregar os desembolsos efetuados 
no período de 6 (seis) meses;

VI – Juros: Euribor acrescido de spread de 0,775%, 
pagos no dia 20 dos meses de maio e de novem-
bro de cada ano, juntamente com o pagamento 
do principal;

VII – Comissão de Compromisso: até 0,50% (cin-
quenta centésimos por cento) ao ano, calcula-
dos sobre o saldo devedor não desembolsado 
do empréstimo;
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VIII – Comissão de Estruturação: 0,75% sobre o valor 
do financiamento

IX – Despesas Gerais e Taxas Legais: até € 50.000,00 
(cinquenta mil euros);

X – Juros de Mora: 1% (um por cento) ao ano, acima 
dos juros;

XI – Prêmio de Seguro: € 331.500,00 (trezentos e trinta 
e um mil e quinhentos euros), pagos à vista ao 
BNP Paribas S.A., referente ao prêmio dc segu-
ro da ASHRA.

Parágrafo único. As datas de pagamento do prin-
cipal, dos encargos financeiros e dos desembolsos po-
derão ser alteradas em função da data de assinatura 
do contrato de empréstimo.

Art. 3° A autorização concedida por esta Resolu-
ção deverá ser exercida no prazo de 540 (quinhentos 
e quarenta) dias, contados da data de sua publicação.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2011. – Sena-
dora Gleise Hoffmann, Relatora ad hoc.
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PARECER N° 413, DE 2011

Da Comissão e Assuntos Econômicos, 
sobre a Mensagem nº 81, de 2011, da Pre-
sidente da República (n° 169, de 2011, na 
origem), que solicita autorização do Senado 
Federal para que seja contratada operação 
de crédito externo, com garantia da Repú-
blica Federativa do Brasil, entre o Município 
de Curitiba, Estado do Paraná, e a Agência 
Francesa de Desenvolvimento (AFD), no va-
lor total de até €36.150.000,00 (trinta e seis 
milhões e cento e cinquenta mil euros), de 
principal, destinada ao financiamento par-
cial do “Programa de Recuperação Ambien-
tal e Ampliação da Capacidade da Rede 
Integrada de Transporte”.

Relatora: Senadora Lídice da Mata

I – Relatório

É submetida à apreciação do Senado Federal a 
Mensagem n° 81, de 2011, da Presidente da Repúbli-
ca, que solicita autorização para que seja contratada 
operação de crédito externo, com garantia da União, 
entre o Município de Curitiba, Estado do Paraná, e a 
Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), no valor 
total de até €36.150.000,00.

Os recursos dessa operação de crédito destinam-
se ao financiamento parcial do “Programa de Recupe-
ração Ambiental e Ampliação da Capacidade da Rede 
Integrada de Transporte”. O objetivo do programa é 
contribuir para uma melhor qualidade de vida dos ha-
bitantes de Curitiba, mediante ações de recuperação 
da bacia do rio Barigui, desenvolvimento ambiental e 
redução da emissão de gases de efeito estufa, melhoria 
no desempenho do Sistema Integrado de Transporte 
Público, realocação de pessoas que vivem em áreas 
de risco e realização de estudos e pesquisas visando 
ao planejamento da cidade.

O programa será executado pelos seguintes ór-
gãos: Instituto de Pesquisa de Planejamento Urbano 
de Curitiba (IPPUC), Secretaria Municipal do Meio Am-
biente de Curitiba (SMMA), Companhia de Habitação 
Popular de Curitiba (COHAB) e Secretaria Municipal de 
Obras Públicas de Curitiba (SMOP). O fluxo financeiro 
do programa abrangerá o período de 2011 a 2015, e 
contará com recursos totais de €72,3 milhões, sendo 
€36,15 milhões financiados pela AFD e igual valor pro-
veniente de contrapartida municipal.

De acordo com parecer técnico do Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, as aná-

lises de custo/benefício evidenciam a viabilidade eco-
nômica do programa, que beneficiará diretamente uma 
população de aproximadamente 340 mil pessoas.

O financiamento será contratado com taxa de ju-
ros semestral baseada na Euribor, sendo amortizado 
em 30 parcelas semestrais. O custo efetivo do emprés-
timo é estimado em 4,03% a.a., flutuante conforme a 
variação da Euribor. Situa-se, portanto, em patamar 
aceitável, considerando o custo atual da curva média 
de captação do Tesouro Nacional no mercado inter-
nacional.

Entre os documentos encaminhados ao Sena-
do Federal, constam os pareceres da Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN) e da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) que examinam as informa-
ções referentes ao pleito e concluem favoravelmente à 
sua aprovação, desde que obedecidas as condições 
prévias ao primeiro desembolso, formalizado o con-
trato de contragarantia e comprovada a situação de 
adimplência do município.

II – Análise

As operações de crédito interno e externo dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios subor-
dinam-se à observância e ao cumprimento das condi-
ções e exigências estipuladas pelas Resoluções n°s 40 
e 43, de 2001, do Senado Federal. As operações de 
crédito externo são sujeitas a autorização específica 
do Senado Federal, nos termos do art. 28 da Resolu-
ção n° 43, de 2001.

Por sua vez, a concessão de garantias pela União 
subordina-se ao cumprimento dos limites e condições 
estabelecidos na Resolução n° 48, de 2007, com as 
alterações introduzidas pela Resolução n° 41, de 2009, 
e também são sujeitas a autorização específica do 
Senado Federal.

Ademais, devem ser obedecidas as disposições 
constantes da Lei Complementar n° 101, de 2000, a 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A STN emitiu o Parecer COPEM/STN n° 479, 
de 4 de maio de 2011, favorável ao pleito e à conces-
são de garantia da União nessa operação de crédito 
externo.

No parecer, são fornecidas informações acerca 
da situação do Município de Curitiba no que diz res-
peito ao cumprimento das condições e exigências de 
natureza financeira e processual, estipuladas nas re-
soluções do Senado Federal e na LRF.

Relativamente aos aspectos de natureza financei-
ra, nos termos das condições e exigências definidas nas 
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resoluções supracitadas, aplicáveis ao financiamento 
pretendido, cabem os seguintes esclarecimentos:

a) O referido programa foi identificado 
como passível de obtenção de financiamento 
externo pela Comissão de Financiamentos Ex-
ternos (COFIEX), conforme a Recomendação 
n° 1.122, de 13 de julho de 2009, homologada 
pelo Ministro de Estado do Planejamento, Or-
çamento e Gestão.

b) A contratação da operação de crédito 
foi deferida pelo Parecer COPEM/STN n° 384, 
de 15 de abril de 2011, que considerou terem 
sido atendidos os requisitos mínimos previs-
tos na Resolução n° 43, de 2001, do Senado 
Federal, em especial, quanto aos limites de 
endividamento do Município de Curitiba. Fo-
ram atendidas também as demais condições 
estabelecidas no art. 32 da LRF.

c) Relativamente à exigência constitucio-
nal de que programas ou projetos constem do 
plano plurianual e da lei orçamentária anual, é 
informado que as ações para o programa men-
cionado constam da Lei Municipal n° 13.378, 
de 11 de dezembro de 2009, que dispõe sobre 
o Plano Plurianual do Município de Curitiba 
para o quadriênio 2010-2013.

d) Ademais, a Lei Municipal n° 13.667, 
de 21 de dezembro de 2009, que estima a re-
ceita e fixa a despesa do Município de Curitiba 
para o exercício financeiro de 2011, contem-
pla dotações para a execução do programa 
no exercício em curso. Constam desse orça-
mento dotações relativas à receita da opera-
ção de crédito externo, valor da contrapartida 
e despesa com o serviço da dívida.

e) A STN também verificou que há pre-
visão do oferecimento de contragarantias da 
parte do Município de Curitiba. Para tanto, 
a Lei Municipal n° 12.693, de 24 de abril de 
2008, autoriza o Poder Executivo a contratar 
a presente operação de crédito e a vincular 
as receitas previstas nos arts. 156, 158 e 159, 
nos termos do art. 167, § 4°, todos da Cons-
tituição Federal, e outras garantias em direito 
admitidas.

f) É possível atender a esse pleito de ga-
rantia, pois: (i) são consideradas suficientes e 
adequadas as contragarantias a serem pres-
tadas; e (ii) o Município de Curitiba conta com 
recursos suficientes, devidamente demonstra-

dos, para o ressarcimento à União caso essa 
venha a honrar o compromisso na condição 
de garantidora da operação.

g) De acordo com o Relatório de Gestão 
Fiscal da União para o terceiro quadrimestre 
de 2010, há margem para a concessão da 
pleiteada garantia da União, dentro do limite 
estabelecido no art. 9° da Resolução n° 48, 
de 2007.

h) Ademais, segundo a Coordenação-
Geral de Haveres Financeiros (COAFI) da STN, 
o Município de Curitiba encontra-se adimplente 
com a União relativamente aos financiamen-
tos e refinanciamentos por ela concedidos ou 
garantias por ela honradas.

i) Verificou-se também que o Município 
de Curitiba encontra-se adimplente com as 
instituições integrantes do Sistema Financeiro 
Nacional, conforme resultado de consulta ao 
Sistema do Banco Central do Brasil, realizada 
em 3 de maio de 2011.

j) A verificação da adimplência financeira 
em face da Administração Pública Federal e 
suas entidades controladas e de recursos dela 
recebidos poderá ser feita mediante consulta 
ao Cadastro Único de Convênio (CAUC), por 
ocasião da assinatura do contrato de garantia, 
conforme prevê a Resolução nº 41, de 2009, 
que alterou a Resolução n° 48, de 2007.

k) A operação dc crédito externo pretendi-
da encontra-se com suas condições financeiras 
devidamente incluídas no Sistema de Registro 
de Operações Financeiras (ROF), do Ban-
co Central do Brasil (BACEN), sob o número 
TA476555, para fins de registro e fiscalização 
dos fluxos de capital estrangeiro.

A PGFN emitiu o Parecer PGFN/COF n° 845, de 
11 de maio de 2011. No exame das cláusulas da mi-
nuta contratual, concluiu que elas são admissíveis e 
estão de acordo com a legislação brasileira aplicável à 
espécie. Em especial, foi observado o disposto no art. 
8° da Resolução n° 48, de 2007, que veda disposição 
contratual de natureza política, atentatória à soberania 
nacional e à ordem pública, ou contrária à Constituição 
e às leis brasileiras, bem como que implique compen-
sação automática de débitos e créditos.

III – Voto

Ante o exposto, voto pela aprovação do pedido 
de autorização do Município de Curitiba para contra-
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tar a operação de crédito, com garantia da União, nos 
termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 22, DE 2011

Autoriza o Município de Curitiba (PR) a 
contratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, com a Agência Francesa 
de Desenvolvimento (AFD), no valor total de 
até € 36.150.000,00 (trinta e seis milhões e 
cento e cinquenta mil euros).

O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Município de Curitiba (PR) autorizado 

a contratar operação de crédito externo, com garantia 
da União, com a Agência Francesa de Desenvolvimento 
(AFD), no valor total de até € 36.150.000,00 (trinta e 
seis milhões e cento e cinquenta mil euros).

Parágrafo único. Os recursos advindos da opera-
ção de crédito externo referida no caput destinam-se 
ao financiamento parcial do “Programa de Recupera-
ção Ambiental e Ampliação da Capacidade da Rede 
Integrada de Transporte”.

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1° 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Município de Curitiba (PR);
II – credor: Agência Francesa de Desenvolvimento 

(AFD);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até €36.150.000,00 (trinta e seis milhões e 

cento e cinquenta mil euros);
V – prazo de carência: 5 (cinco) anos, contados a partir 

da vigência do contrato;
VI – amortização: 30 (trinta) parcelas semestrais e 

consecutivas, de valores tanto quanto possível 
iguais, vencendo-se a primeira após transcorri-
dos 5 (cinco) anos;

VII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas da-
tas de pagamento da amortização e calculados 
sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, 
a uma taxa semestral baseada na Euribor;

VIII – juros de mora: 3,5% (três e meio por cento) ao 
ano acrescidos aos juros devidos e ainda não 
pagos;

IX – comissão à vista (front-end fee): €27.000,00 
(vinte e sete mil euros), a ser paga até a data do 
primeiro desembolso;

X – despesas contratuais: até €10.000,00 (dez mil 
euros);

XI – opções de fixação de taxa de juros: a referida taxa 
pode ser alterada para uma taxa fixa equivalente 
a Euribor de seis meses, determinada na data de 
assinatura do contrato, acrescida pela variação da 
taxa de maturidade constante em 10 (dez) anos 
de um bônus do Estado francês (CNO-TEC índex 
10 years) entre a data de assinatura do contrato 
e a data de fixação da taxas de juros.

Parágrafo único. As datas de pagamento do prin-
cipal, dos encargos financeiros e dos desembolsos 
previstos poderão ser alteradas em função da data de 
assinatura do contrato de empréstimo.

Art. 3° Fica a União autorizada a conceder ga-
rantia ao Município de Curitiba na operação de crédito 
externo referida nesta Resolução.

§ 1º A autorização prevista no caput fica condi-
cionada a que o Município de Curitiba celebre contra-
to com a União para a concessão de contragarantias, 
sob a forma de vinculação das receitas previstas nos 
arts. 156, 158 e 159, em conformidade com o § 4º 

do art. 167, todos da Constituição Federal, e outras 
garantias em direito admitidas, podendo o Governo 
Federal reter os recursos necessários para cobertura 
dos compromissos honrados diretamente das contas 
centralizadoras da arrecadação do Município de Curi-
tiba ou das transferências federais.

§ 2º Previamente à assinatura dos instrumentos 
contratuais, o Município de Curitiba comprovará, junto 
ao Ministério da Fazenda, o cumprimento das condições 
para o primeiro desembolso, conforme estipulado no 
contrato de empréstimo, e a adimplência do Município 
e de todos os seus órgãos e entidades quanto aos pa-
gamentos e prestações de contas de que trata o art. 
10 da Resolução n° 48, de 2007, do Senado Federal.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização é de quinhentos e quarenta dias, 
contados a partir de sua publicação.

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2011. – Sena-
dora Lídice da Mata, Relatora.
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PARECER N° 414, DE 2011

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre a Mensagem n° 82, de 2011 (n° 
170/2011, na origem), da Presidente da Re-
pública, que encaminha pleito do Município 
de São Bernardo do Campo (SP), solicitando 
autorização do Senado Federal para contra-
tar operação de crédito externo, com garan-
tia da República Federativa do Brasil, com 
o Banco Interamericano de Desenvolvimen-
to (BID), no valor de até US$21.600.000,00 
(vinte e um milhões e seiscentos mil dóla-
res dos Estados Unidos da América), cujos 
recursos destinam-se ao financiamento 
parcial do “Programa de Modernização e 
Humanização da Saúde”.

Relator: Senador Jorge Viana

I – Relatório

É submetido à apreciação do Senado Federal 
pleito do Município de São Bernardo do Campo (SP), 
por intermédio da Mensagem n° 82, de 2011, solici-
tando autorização para contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID).

Os recursos dessa operação de crédito destinam-
se ao financiamento parcial do “Programa de Moder-
nização e Humanização da Saúde”.

Segundo informações contidas em parecer da 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o Programa 
contará com investimentos totais de US$43.200.000,00 
em cinco anos, dos quais US$21.600.000,00 financia-
dos pelo BID e o restante proveniente de contrapartida 
municipal.

A operação de crédito externo encontra-se com 
suas condições financeiras devidamente incluídas no 
Sistema de Registro de Operações Financeiras (ROF), 
do Banco Central do Brasil (BACEN), sob o registro 
574151.

Com efeito, ela será contratada com base na 
taxa de juros vinculada à Libor trimestral para dólar 
norte-americano, acrescida de margens financeiras 
e, de acordo com cálculos da STN, com custo efetivo 
médio estimado em 5,59% a.a., flutuante conforme a 
variação da Libor, um nível considerado aceitável por 
aquela Secretaria.

O Programa objetiva “contribuir para a melhoria 
das condições de saúde da população do Município de 
São Bernardo do Campo, por meio do fortalecimento do 
sistema de saúde municipal, com ênfase na expansão 
e reorganização da atenção básica à saúde visando: 

(i) fortalecer a capacidade de gestão da Secretaria de 
Saúde do Município e (ii) fortalecer a rede municipal 
de serviços de atenção básica de saúde”.

Entre os documentos encaminhados ao Senado 
Federal constam os pareceres da Secretaria do Tesou-
ro Nacional (STN) e da Procuradoria-Geral da Fazen-
da Nacional (PGFN), que examinam as informações 
referentes ao pleito e concluem favoravelmente à sua 
aprovação, desde que obedecidas as condicionalida-
des prévias ao primeiro desembolso, formalizado o 
contrato de contragarantia e comprovada a situação 
de adimplência do Município.

II – Análise

De imediato, constata-se que a atual situação 
de endividamento do Município de São Bernardo do 
Campo (SP) comporta a assunção de novas obriga-
ções financeiras advindas com a contratação desse 
novo empréstimo.

A Coordenação-Geral de Operações de Crédito 
de Estados e Municípios (COPEM) afirmou terem sido 
cumpridas pela Prefeitura as exigências dispostas nas 
Resoluções n°s 40 e 43, de 2001, do Senado Federal, 
e atendidos os requisitos mínimos previstos no art. 32 
da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Segundo a análise da capacidade de pagamen-
to consignada na Nota n° 1.169/2010, da COREM/
STN, de 29-11-2010, a Prefeitura de São Bernardo 
do Campo foi classificada na categoria “B”, suficiente 
para o recebimento da garantia da União, nos termos 
da Portaria MF n° 89, de 25-4-1997.

Segundo o Parecer da Secretaria de Tesouro 
Nacional (STN), foram atendidos outros pré-requisitos 
importantes, como a autorização legislativa, a dota-
ção orçamentária e a inclusão do Programa no Plano 
Plurianual.

Por fim, relativamente às demais exigências de 
adimplência, fica destacado no processado que o Mu-
nicípio de São Bernardo do Campo (SP) encontra-se 
adimplente com a União e suas entidades controladas, 
relativamente aos financiamentos por ela concedidos, 
e não apresenta pendências relativamente à prestação 
de contas de recursos recebidos da União.

De qualquer maneira, a efetiva verificação da 
adimplência financeira em face da administração pú-
blica federal e suas entidades controladas e de re-
cursos dela recebidos deverá ser feita por ocasião da 
assinatura do contrato de garantia, conforme dispõe 
a Resolução n° 48, de 2007.

Nesse aspecto, estão sendo cumpridas as exi-
gências definidas nos §§ 1° e 2° do art. 40 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.
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Em suma, satisfeitas as condições financeiras 
estipuladas pelas referidas resoluções do Senado Fe-
deral, não há motivos, do ponto de vista técnico, para 
se negar a autorização do Senado ao pleito em exame.

Por fim, cabe destacar a previsão do oferecimen-
to de contragarantias da parte do Município de São 
Bernardo do Campo (SP). Para tanto, é prevista a for-
malização de contrato entre o Município e o Tesouro 
Nacional para a concessão de contragarantias, sob a 
forma de vinculação das receitas a que se referem os 
arts. 158 e 159, complementadas pelas receitas tribu-
tárias de que trata o art. 156, nos termos do art. 167, 
§ 4°, todos da Constituição Federal.

Portanto, estão sendo observadas as exigências 
definidas na Resolução n° 48, de 2007, e no art. 40 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal,

quanto às exigências e condições para a presta-
ção de garantia por parte da União.

Em conclusão, a operação de crédito em exame 
atende as exigências previstas nos arts. 6°, 7° e 21 da 
Resolução n° 43, de 2001, observando, assim, os limi-
tes de endividamento nela estabelecidos, assim como 
o definido na Resolução n° 40, de 2001, também do 
Senado Federal.

As demais condições e exigências estipuladas 
pelas Resoluções n°s 48, de 2007, e 40 e 43, de 2001, 
são atendidas pelo Município de São Bernardo do Cam-
po (SP), conforme evidenciado pelos documentos que 
acompanham a mensagem em questão.

Concluindo seu parecer, a STN afirma nada ter 
a opor à concessão da pleiteada garantia desde que, 
previamente à assinatura dos instrumentos contratu-
ais, seja verificado pelo Ministério da Fazenda o aten-
dimento das seguintes condições:

i) sejam cumpridas as condições prévias ao primeiro 
desembolso, no caso, a entrada em vigor do re-
gulamento operacional do programa, nos termos 
acordados com o banco, e a constituição formal, 
por meio do Decreto Municipal, da Unidade Co-
ordenadora do Programa;

ii) seja comprovada a adimplência do ente com a 
União; e

iii) seja formalizado o contrato de contragarantia.

Entendemos que as condições listadas acima 
não constituem óbice à aprovação do empréstimo uma 
vez que elas podem ser incluídas na Resolução que 
autorize o empréstimo.

III – Voto

O pleito encaminhado pelo Município de São 
Bernardo do Campo (SP) encontra-se de acordo com 
o que preceituam as Resoluções do Senado Federal 
sobre a matéria, devendo ser concedida a autorização 
para a contratação da operação de crédito externo, nos 
termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 23, DE 2011

Autoriza o Município de São Bernardo 
do Campo (SP) a contratar operação de cré-
dito externo, com garantia da União, com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), no valor total de até US$ 21.600.000,00 
(vinte e um milhões e seiscentos mil dólares 
dos Estados Unidos da América).

O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Município de São Bernardo do Campo 

(SP) autorizado a contratar operação de crédito externo, 
com garantia da União, com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), no valor total de até US$ 
21.600.000,00 (vinte e um milhões e seiscentos mil 
dólares dos Estados Unidos da América).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de 
crédito destinam-se ao financiamento do “Programa de 
Modernização e Humanização da Saúde”.

Art. 2° A operação de crédito referida no art. 1° 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Município de São Bernardo do Campo 
(SP);

II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimen-
to (BID);

III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 21.600.000,00 (vinte e um milhões 

e seiscentos mil dólares dos Estados Unidos da 
América);

V – prazo de desembolso: 4 (quatro) anos e 6 (seis) 
meses, contados a partir da data de vigência 
do contrato;

VI – modalidade: empréstimo do Mecanismo Unimo-
netário com taxa de juros baseada na LIBOR;

VII – amortização: parcelas semestrais e consecutivas 
e, na medida do possível, iguais, vencendo-se a 
primeira 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses após 
a data de vigência do contrato e a última até 25 
(vinte e cinco) anos após essa data, sendo que 
os pagamentos deverão ocorrer no dia 15 dos 
meses de abril e outubro de cada ano;

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas da-
tas de pagamento da amortização e calculados 
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sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, 
a uma taxa anual para cada trimestre determi-
nada pelo BID, e composta pela a) taxa de juros 
LIBOR trimestral para o dólar norte-americano; 
b) mais ou menos uma margem de custo rela-
cionada aos empréstimos do BID que financiam 
os empréstimos do Mecanismo Unimonetário 
com taxa de juros baseada na LIBOR e c) mais 
a margem para empréstimos do capital ordinário;

IX – comissão de compromisso: a ser estabelecida 
periodica mente pelo Banco e calculada sobre 
o saldo não desembolsado do financiamento, 
exigida juntamente com os juros, entrando em 
vigor sessenta dias após a assinatura do contra-
to, sendo que em caso algum poderá exceder ao 
percentual de até 0,75% (setenta e cinco centé-
simos de um por cento) ao ano;

X – despesas com inspeção e supervisão gerais: por 
decisão de política atual, o Banco não cobrará 
montante para atender despesas com inspeção 
e supervisão geral, sendo que, por revisão pe-
riódica de suas políticas, notificará ao mutuário 
um valor devido em um semestre determinado, 
que não poderá ser superior a 1% (um por cen-
to) do financiamento, dividido pelo número de 
semestres compreendido no prazo original de 
desembolsos;

XI – outras informações: o mutuário poderá, com o 
consentimento por escrito do fiador, e desde 
que sejam respeitados os termos e condições 
estabelecidos na cláusula 3.04 do contrato de 
empréstimo, solicitar ao Banco a conversão para 
uma taxa de juros fixa, de parte ou totalidade 
dos saldos devedores sujeitos à taxa de juros 
baseada na LIBOR, e uma nova conversão de 
parte ou da totalidade dos saldos devedores do 
empréstimo calculados a uma taxa de juros fixa 
para a taxa de juros baseada na Libor.

§ 1o Os prazos e montantes mínimos para as 
conversões estão estabelecidas na Cláusula 3.04 do 
contrato de empréstimo (normas gerais).

§ 2o Os custos decorrentes da realização das 
opções de conversão serão repassados pelo Banco 
ao Mutuário.

Art. 3o Fica a União autorizada a conceder ga-
rantia ao Município de São Bernardo do Campo (SP) 
na contratação da operação de crédito externo referida 
nesta Resolução.

§ 1o O exercício da autorização prevista no caput 
fica condicionado a que o Município de São Bernardo 
do Campo (SP) celebre contrato com a União para a 
concessão de contragarantias, sob a forma de vincula-
ção das receitas de que tratam o arts. 156, 158 e 159, 
todos da Constituição Federal, e outras garantias em 
direito admitidas, podendo o Governo Federal reque-
rer as transferências de recursos necessários para co-
bertura dos compromissos honrados, diretamente das 
contas centralizadoras da arrecadação do Município 
ou das transferências federais.

§ 2o Previamente à assinatura do contrato, o Mi-
nistério da Fazenda verificará e atestará a adimplência 
do Município de São Bernardo do Campo (SP) quanto 
aos pagamentos e prestações de contas de que trata 
o art. 10 da Resolução no 48, de 2007.

§ 3o Antes da formalização dos instrumentos con-
tratuais, o Ministério da Fazenda verificará se foram 
cumpridas as condições prévias ao primeiro desem-
bolso: a entrada em vigor do regulamento operacional 
do programa nos termos acordados com o banco; e 
a constituição formal, por meio do Decreto Municipal, 
da Unidade Coordenadora do Programa;

Art. 4o O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) 
dias, contados a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5o Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.

Sala da Comissão, em 7 de junho de 2011. – Se-
nador Jorge Viana, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Os Projetos de Resolução nºs 21 a 23, de 2011, 
ficarão perante a Mesa durante cinco dias úteis a fim 
de receber emendas, nos termos do art. 235, II, f, do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 

passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 

e remetido às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT 

– AC) – A Presidência comunica ao Plenário que 

recebeu do Presidente do Tribunal de Contas da 

União o Aviso nº 708-GP/TCU, de 2011, na origem, 

encaminhando ao Congresso Nacional o Acórdão 

nº 3059/2011-TCU-2ª Câmara, daquela Corte de 

Contas, sobre licença sem remuneração de servi-

dores públicos.

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 708-GP/TCU

Brasília, 31 de maio de 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Encaminho a Vossa Excelência cópia do Acórdão 
nº 3059/2011 (acompanhado dos respectivos Relatório 
e Voto), para conhecimento, em especial à recomenda-
ção contida no subitem 9.2 da mencionada Delibera-
ção, proferida pela 2ª Câmara deste Tribunal na Sessão 
Extraordinária de 17/5/2011, ao apreciar o processo 
de Representação nº TC-026.966/2009-0.

Respeitosamente,  – Benjamin Zymler, Presi-
dente.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 
– O Aviso vai à 1ª Secretaria do Senado Federal.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 107, de 
2011, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Depu-
tados, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei da 
Câmara nº 138, de 2008, sancionado e convertido na 
Lei nº 12.408, de 25 de maio de 2011.

É o seguinte o Ofício:

 
Of. nº 107/11/OS-GSE

Brasília, 3 de junho de 2011

Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado

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

dos fins, que o Projeto de Lei nº 706, de 2007 (PLC 
nº 138/08), que “Altera o art. 65 da Lei nº 9.605, de 
12 de fevereiro de 1998, para descriminalizar o ato 
de grafitar, e dispõe sobre a proibição de comercia-
lização de tintas em embalagens do tipo aerossol 
a menores de 18 (dezoito) anos.” Foi sancionado 
pela Excelentíssima Senhora Presidenta da Repú-
blica e convertido na Lei nº 12.408, de 25 de maio 
de 2011.

Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia 
da Mensagem e do texto da lei em que se converteu 
a proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes 
Primeiro-Secretário

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – O Ofício lido foi juntado ao processado da pro-
posição a que se refere.

A Presidência recebeu os seguintes Avisos do 
Tribunal de Contas da União:

São os seguintes os Avisos:

 
AVISO Nº 60, DE 2011

Aviso nº 720-Seses-TCU-Plenário

Brasília – DF, 1º de junho de 2011

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, em atenção ao 

Ofício nº 1.934, de 31-8-2010, para conhecimento, 
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo 
nº TC 025.645/2010-2, pelo Plenário desta Corte 
na Sessão Ordinária de 1º-6-2011, acompanhado 
do Relatório e da Proposta de Deliberação que o 
fundamentam.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presi-
dente.
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(À Comissão de Assuntos Econômicos)

AVISO Nº 61, DE 2011 
(nº 731, no Tribunal de Contas da União)

Aviso nº 731-Seses-TCU-Plenário

Brasília – DF, 1º de junho de 2011

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, em atenção ao Ofício nº 1.963 de 31-8-2010, 

cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº 

TC 025.601/2010-5, pelo Plenário desta Corte na Ses-

são Ordinária de 1º-6-2011, acompanhado do Relatório 

e do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presi-

dente.
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(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Os Avisos nºs 60 e 61, de 2011, vão à Comissão 
de Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu o Aviso nº 595/2011, 
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia 
do Acórdão nº 869, de 2011, referente à auditoria re-
alizada nos contratos de prestação de serviços entre 
o Ministério da Cultura e a empresa Aplauso Orga-
nização de Eventos Ltda. (TC 012.166/2009-4), em 
atendimento ao Requerimento nº 1.300, de 2007, do 
Senador Alvaro Dias.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao Requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 

– A Presidência designa a Senadora Vanessa Grazzio-
tin para integrar a Comissão Temporária Externa que 
tem por objetivo visitar as regiões de conflito agrário 
na divisa dos Estados do Acre, Amazonas e Rondônia, 
nos termos do Ofício nº 69/2011, do Bloco de Apoio 
ao Governo; e o Senador Pedro Taques, para integrar 
a mesma Comissão, nos termos do Ofício nº 71/2011, 
do Bloco de Apoio ao Governo, em vaga cedida pelo 
Bloco da Minoria.

São os seguintes os Ofícios:

Ofício nº 69/2011-GLDBAG

Brasília, 3 de junho de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Va-

nessa Grazziotin, em vaga destinada ao Bloco de Apoio 
ao Governo, para integrar a Comissão Temporária Ex-
terna que tem por objetivo visitar as regiões de conflito 
agrário na divisa dos Estados do Acre, Amazonas, e 
Rondônia. – Senador Humberto Costa, Líder do PT 
e do bloco de apoio ao Governo.

Ofício nº 71/2011 – GLDBAG

Brasília, 3 de junho de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Pedro 

Taques para integrar a Comissão Temporária Exter-
na que tem por objetivo visitar as regiões de conflito 
agrário na divisa dos Estados do Acre, Amazonas e 
Rondônia, em vaga cedida pelo bloco de apoio ao Go-
verno. – Senador Humberto Costa, Líder do PT e do 
bloco de apoio ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Os ofícios lidos vão à publicação.

A Presidência recebeu o Ofício nº 308, de 2011, 
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, que altera a denominação da Subcomissão 

criada por meio do Requerimento nº 26, de 2009, para 
Subcomissão Permanente de Combate ao Trabalho 
Escravo, e delimita sua competência ao desenvolvi-
mento das ações de combate às formas contemporâ-
neas de escravidão.

É o seguinte o Ofício;

OF. N° 308/11 – CDH

Brasília, de junho de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, comunico a Vossa Excelên-

cia que no dia 02.06.2011, foi aprovado nesta Comis-
são o Requerimento n° 80, de 2011-CDH, que adita 
o Requerimento n° 26, de 2009 – CDH, que criou a 
Subcomissão Permanente de Combate ao Trabalho 
Escravo e Acompanhamento da Regularização Fundi-
ária da Amazônia Legal para alterar-lhe a competência 
e denominação.

O Requerimento aprovado modifica a compe-
tência da Subcomissão supracitada, para delimitá-la 
ao desenvolvimento das ações de combate às formas 
contemporâneas de escravidão, e alterar-lhe a deno-
minação para Subcomissão Permanente de Combate 
ao Trabalho Escravo. Em anexo, seguem o Requeri-
mento aprovado e o fragmento da nota taquigráfica da 
34º Reunião da CDH.

A Subcomissão Permanente de Combate ao Tra-
balho Escravo será composta de 5 membros titulares 
e 5 suplentes.

Aproveito a oportunidade para professar minha 
estima a Vossa Excelência. – Senador Paulo Paim, 
Presidente.

REQUERIMENTO N° 80, DE 2011-CDH

Requeiro, nos termos regimentais, seja aditado 
ao Requerimento n° 26, de 2009 – CDH, que criou a 
Subcomissão Permanente de Combate ao Trabalho 
Escravo e Acompanhamento da Regularização Fun-
diária da Amazônia Legal, a competência para de-
senvolver ações com vistas ao combate das formas 
contemporâneas de escravidão, tema de extremo in-
teresse nacional.

Dessa forma, requeiro também que a subcomis-
são passe a ser denominada Subcomissão Permanente 
de Combate ao Trabalho Escravo.

Justificação

Passados mais de 100 anos da assinatura da Lei 
Áurea e o nosso País ainda convive com as marcas 
deixadas pela exploração da mão de obra escrava. 
Apesar de o Brasil ser considerado, no âmbito inter-
nacional, a vanguarda do combate ao trabalho escra-
vo, a prática já foi verificada em importantes cadeias 
produtivas do país. Aqui, a escravidão contemporânea 
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manifesta-se na clandestinidade e é marcada pelo 
autoritarismo, corrupção, segregação social, racismo, 
clientelismo e desrespeito aos direitos humanos. A 
pessoa é obrigada a trabalhar pela força das armas; 
a servidão por dívida; à jornada exaustiva, para além 
da jornada legal, é exigida uma produtividade que o 
corpo não aguenta; e o trabalho degradante, quando 
são suprimidas as condições básicas de saúde e se-
gurança. Erradicar essa vergonha é um desafio que 
exige vontade política, articulação, planejamento de 
ações e definição de metas objetivas.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2011.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Declaro aberta a 34a Reunião Extraordinária da 
Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa, da 1a Sessão Legislativa Ordinária 
da 54ª Legislatura.

Solicito a dispensa da leitura da Ata da reunião 
anterior e a coloco em votação. (Pausa.)

Aqueles que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) Aprovada.

A presente reunião tem como objetivo votar di-
versos projetos não terminativos, como também re-
querimentos.

Vamos à apresentação da pauta.
....................................................................................

ITEM 3 
REQUERIMENTO N° CDH, DE 2011

Requeiro, nos termos regimentais, seja 
aditado ao Requerimento n° 26, de 2009 – 
CDH, que criou a Subcomissão Permanente 
de Combate ao Trabalho Escravo e Acom-
panhamento da Regularização Fundiária 
da Amazônia Legal, a competência para 
desenvolver ações com vistas ao combate 
das formas contemporâneas de escravidão, 
tema de extremo interesse nacional. Dessa 
forma, requeiro também que a subcomissão 
passe a ser denominada Subcomissão Per-
manente de Combate ao Trabalho Escravo.

Autoria: Senador Cristovam Buarque

Passo a palavra ao Senador Cristovam, para que 
explique e justifique seu requerimento.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Sr. Presidente, essa é a continuação de um traba-
lho que já vinha sendo feito aqui, especialmente pelo 
Senador José Nery, e, com a saída dele, precisamos 
manter a chama acessa.

Precisamos porque, lamentavelmente, em ple-
no século XXI, ainda há trabalho escravo no Brasil, 
no sentido explícito da palavra, Senadora Ana Rita. 
Há trabalho escravo, escravo! E não podemos deixar 
que isso continue acontecendo sem uma ação desta 
Comissão de Direitos Humanos.

Os jornais mostraram que esta semana, aqui em 
Brasília, houve o desbaratamento de uma unidade de 
produção que usava o trabalho escravo.

Esta Comissão de Direitos Humanos tem de 
manter a chama de dessa luta acessa.

Além disso, creio e espero que essa frente, essa 
subcomissão possa trabalhar com os novos conceitos 
de trabalho escravo. Para mim, a prostituição infantil 
é uma forma de escravidão. Eu defendo que o próprio 
estado de analfabetismo é uma situação de escravidão. 
Alguns casos de trabalhos domésticos caracterizam 
formas de escravidão.

Portanto, a subcomissão, Senador João Pedro, vi-
saria manter acessa essa chama dentro do Senado, de 
que há um grupo ligado e preocupado agindo para que 
o Brasil se livre da existência de trabalho escravo.

A Ministra dos Direitos Humanos tem estado pre-
sente a essas discussões e com essa preocupação, 
e a Presidente Dilma, não tenho a menor dúvida, é 
uma das pessoas mais preocupadas com o assunto. 
O Senado precisa fazer a sua parte, essa será a fun-
ção da subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Feitas as devidas explicações, a justificativa e 
a defesa do seu requerimento, Senador Cristovam, 
pergunto se alguém deseja discutir. (Pausa.)

Senador João Pedro com a palavra, para discutir 
o requerimento.

Antes, porém, Senador, permita-me registrar que 
se encontram conosco o Senador Vicentinho Alves, o 
Senador João Pedro, o Senador Paulo Davim, a Sena-
dora Ana Rita, o Senador Eduardo Amorim, o Senador 
Cristovam Buarque e a Senadora Lídice da Mata.

V. Exa tem a palavra para discutir.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Ou seja, 

podemos votar? 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Vamos votar após a leitura de mais um relatório.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Sr. Pre-

sidente, Sras e Srs. Senadores, quero compartilhar da 
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afirmação do Senador Cristovam acerca da relevân-
cia de uma subcomissão que trate de assunto que diz 
respeito a todo o Brasil.

O Senador citou Brasília, a capital de nosso País, 
como uma das cidades em que há trabalho escravo, 
um trabalho indigno, que não só alcança crianças, 
adolescentes, como também adultos.

Há poucos dias, em Manaus, na construção de 
uma empresa ali da Ásia, trabalhadores chineses es-
tavam trabalhando em condições precárias: impedidos 
de sair do trabalho, vivendo com salários indignos, co-
mendo da forma mais precária possível. Isso alcançou 
repercussão na imprensa.

Foi feita uma denúncia, e eu quero contribuir, cha-
mar a atenção para o trabalho deste grande Senador 
que passou por esta Casa, o Senador Nery, que fez do 
seu mandato uma voz, uma peregrinação no combate 
ao trabalho escravo no Brasil, principalmente no sul do 
Pará, onde ele trabalhou de forma tão intensa. Eu quero 
lembrar do trabalho do Senador Nery, da abnegação 
e da coragem que moveu o seu mandato e que nós, 
nesta legislatura, podemos dar continuidade, apoiando 
a Subcomissão, compondo a Subcomissão, organizan-
do uma agenda para atender às demandas nacionais. 
Lá na Amazônia, além da agressão à natureza, há a 
agressão ao ser humano, com o trabalho escravo. E 
nada melhor do que o trabalho da Subcomissão.

Então, só para apoiar a iniciativa e me colocar 
à disposição para ajudar neste trabalho tão relevante 
para o Senado, para o Brasil e para os seres huma-
nos. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Para discutir o requerimento, Senador Eduardo 
Amorim. Já registramos a presença do Senador Sér-
gio Petecão, que é também relator de matéria que vai 
entrar em votação.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) 
– Sr. Presidente, o tema é de extrema importância e 
parabenizo aqui o Senador Cristovam Buarque pela 
iniciativa.

Por incrível que pareça, a escravidão ainda persis-
te no mundo contemporâneo, nas suas diversas formas 
e modelos, Senador Cristovam. Para mim, uma delas 
e não menos perversa é o que acontece com o nosso 
Orçamento, do qual destinamos 40%, de tudo que se 
arrecada neste País, para o pagamento da dívida e 
juros da dívida. Para mim, esse é um novo modelo de 
escravidão e não menos perverso do que outras formas. 
Talvez até muito mais, porque quem paga mais imposto 
neste País é exatamente quem menos ganha, quem 
menos recebe e quem mais deveria receber a mão pro-
tetora por parte de entes federados. Mas parabenizo 
a sua iniciativa. Esse tema é de extrema importância.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senador Eduardo Amorim.

Passamos a palavra, para discutir a matéria, à 
Senadora Ana Rita. 

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sr. Presi-
dente, eu gostaria também de me manifestar sobre a 
importância deste requerimento.

Ocorreu-me aqui, agora, Senador Cristovam Bu-
arque, vendo os noticiários hoje cedo, em função da 
greve dos ferroviários no Estado de São Paulo, como o 
sistema de transporte se tornou bastante complicado. 
Os trabalhadores, não podendo usufruir do sistema 
existente, são obrigados a recorrer aos ônibus, que 
não atendem toda a demanda da cidade de São Paulo. 
Com a paralisação dos metrôs, toda a população tra-
balhadora precisa do transporte rodoviário, que são os 
ônibus coletivos, e, em função da grande demanda, a 
precariedade no sistema é muito grande. Os trabalha-
dores se acotovelando para conseguir ter um espaço 
dentro de um ônibus para ir trabalhar.

Eu fiquei imaginando uma pessoa que trabalha 
oito horas por dias, na maioria das vezes, com certeza, 
muito distante de suas casas, tem que sair muito cedo, 
chega extremamente tarde, essa pessoa mal dorme 
e, no dia seguinte, tem de estar pronta para trabalhar. 
Essa é uma forma de escravidão no momento, nesta 
sociedade contemporânea em que estamos vivendo. 
Acho que é um debate que precisamos fazer sobre 
as condições em que vivem os nossos trabalhadores 
brasileiros para sobreviver num sistema que ainda não 
oferece condições dignas para que ele possa exercer 
de fato o seu direito ao trabalho.

Então acho que esse é um tema importante para 
debater durante os trabalhos desta comissão.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senadora Ana Rita.

Colocaremos em votação, no encerramento, Se-
nador Cristovam, o seu requerimento, que já foi lido e 
defendido pelos Srs. Senadores.
....................................................................................

Requerimento.
Requerimento do Senador Cristovam já lido.
O Senador Cristovam já apresentou o seu pare-

cer que muda o nome da Comissão de Combate ao 
Trabalho Escravo. Senador Cristovam, algum escla-
recimento?

Vamos direto ao voto.
Os Senadores que concordam, permaneçam 

como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o Requerimento que muda o nome da 

Comissão de Combate ao Trabalho Escravo.
Requerimento aprovado.

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

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – O expediente lido vai à publicação.

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

OF. GLPMDB nº 182/2011

Brasília, 7 de junho de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a exclusão, a 

pedido do Senado Waldemir Moka, da Comissão Parla-
mentar de Inquérito de Tráfico Nacional e Internacional 
de Pessoas no Brasil, criada nos termos do Requeri-
mento nº 226, de 2011.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência vo-
tos de apreço e consideração.

Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 

– O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-

tados, o Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 2011 (nº 

5.582/2009, na Casa de origem, do Deputado Milton 

Monti), que denomina Prof. Geraldo Maurício Lima o 

viaduto localizado no km 75, mais 650m, da BR-153, 

no Município de Bady Bassit, Estado de São Paulo. 

É o seguinte o Projeto:
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(À Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em decisão 
terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno, 
o Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 2011, será apre-
ciado terminativamente pela Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte, onde poderá receber emendas pelo 
prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, c, 
da referida Norma Interna.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 
– Como primeiro orador inscrito, concedo a palavra ao 
Senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, uso da tribuna, nesta 
tarde, para fazer uma justa homenagem a um grande 
companheiro nosso, Senador Anibal Diniz, que V. Ex.ª 
conhece: o companheiro Olívio Dutra. 

O ex-Constituinte de 1988, ex-Prefeito de Porto 
Alegre, ex-Governador e ex-Ministro das Cidades do 
Governo Lula, Olívio Dutra foi escolhido, neste final 
de semana, Presidente de Honra do PT Gaúcho, por 
unanimidade do seu diretório estadual. Esse é um 
reconhecimento justo e honroso para quem, além de 
ajudar a fundar o PT, foi um verdadeiro desbravador 
de caminhos, levando para os mais distantes rincões 
do nosso País os princípios da liberdade, da solidarie-
dade e da justiça social. 

Olívio Dutra, filho de pequenos agricultores, nas-
ceu na cidade de Bossoroca, na região missioneira do 
meu Estado. Eram 10 de junho de 1941. Portanto, na 
próxima sexta-feira, Olívio completa 70 anos de vida 
e, diria, de luta em defesa do nosso povo. Olívio é ca-
sado com a senhora Judite Dutra e possui dois filhos: 
Espártaco e Laura.

Olívio é chamado lá no Sul, carinhosamente pela 
nossa gente, de “galo missioneiro”. Ele é – eu diria – a 
síntese daqueles brasileiros que amam a Pátria, que 
dão a vida pelo seu País e, eu diria, daqueles que le-
vam o cheiro do torrão natal por onde andam. Olívio é 
um cidadão de raiz. 

No contexto da redemocratização brasileira, Olí-
vio participava da seção gaúcha do Partido dos Tra-
balhadores, da qual foi presidente de 1980 a 1986. 
Lembro eu que, ainda em 1982, na primeira eleição 
direta para governador do meu Estado em 20 anos, 
Olívio é lançado candidato a governador pelo PT. An-
tes, Olívio presidiu o Sindicato dos Bancários durante 
todo o enfrentamento da ditadura militar. Foi preso ao 
liderar a primeira greve dos trabalhadores bancários 
no meu Estado, em 1979.

Recordo-me, Sr. Presidente, da brava atuação 
de Olívio também na Assembleia Nacional Constituin-
te. Morávamos juntos, lembro isso com alegria. Era o 

Olívio, este Senador e o ex-Presidente Lula. Fomos 
Constituintes em 1988. Olívio foi incansável, como 
também o ex-Presidente Lula, nos debates de toda 
ordem – destaco aqui –, e deles tive de auxílio por-
que era o responsável pela área da ordem social, da 
educação e da Previdência. Olívio recebe nota 10 do 
Departamento Intersindical de Assessoria Parlamen-
tar – Diap – por sua atuação. 

Quando prefeito de Porto Alegre, implantou o or-
çamento participativo, inaugurando uma sequência de 
administrações petistas na capital do Rio Grande. Deu 
início também à reestruturação do transporte coletivo, 
fazendo história neste País. 

Em 1998, Olívio é eleito governador do Rio Gran-
de do Sul, implantando políticas que mudaram o perfil 
do Estado: o orçamento participativo estadual, piso 
salarial regional, programa Primeiro Emprego para 
Jovens, a nossa universidade estadual, a nossa Uer-
gs, programas para a agricultura familiar, programas 
para as micro e pequenas empresas, seguro agrícola, 
programa Economia Popular e Solidária, programa de 
Crédito Assistido e Assistência Técnica para mais de 
330 Municípios. 

Depois, Olívio ficou 30 meses como Ministro do 
Ministério das Cidades; isso no primeiro ano do Presi-
dente Lula. Como um timoneiro, soube conduzir aque-
la Pasta com coragem, garra, afinco, determinação e 
responsabilidade. Ali, como gosta de dizer, plantou, 
jogou as sementes para que a reforma urbana fosse 
efetivamente realizada. 

Os movimentos sociais lhe deram legitimidade. 
Olívio sempre combateu as desigualdades sociais e 
trabalhou para transformar as cidades em espaços 
mais humanizados, dando o corte da sensibilidade. 
Ampliou o acesso da população à moradia, ao sane-
amento e ao transporte. 

Sr. Presidente, eu diria até que, para falar de Olívio 
Dutra, me fogem as palavras pelo respeito e o carinho 
que tenho por aqueles que...Digo sempre, temos muitos 
honestos, corretos neste País. Se eu tivesse que listar 
uma dúzia, eu colocaria o Olívio Dutra entre eles. 

Portanto dou-me o direito de usar as palavras 
de Miguel de Cervantes para tanto. Disse Miguel de 
Cervantes numa oportunidade: “A formosura da alma 
campeia e denuncia-se na inteligência, na honestidade, 
na boa educação e no procedimento correto”. Assim 
é Olívio Dutra.

Peço, Sr. Presidente, respeitosamente, a esta 
Casa que aprove requerimento que estou encami-
nhando a V. Exª neste momento, um simples voto de 
aplauso pela brilhante história de Olívio de Oliveira 
Dutra, e que esse voto de aplauso seja remetido ao 
endereço que encaminharei à Mesa, mediante o re-
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querimento que, logo após este pronunciamento, eu 
passarei a V. Exª. 

Sr. Presidente, nos meus últimos cinco minu-
tos, quero abordar outro tema. Eu estava naque-
la: falo ou não falo, falo ou não falo da greve dos 
bombeiros do Rio de Janeiro. Mas pela minha alma 
sindicalista, o sangue de quem sempre esteve nes-
sas peleias, não tem como eu ver na televisão essa 
greve acontecendo e eu fazer de conta de que não 
está acontecendo. 

Por isso, Sr. Presidente, eu quero falar um pouco 
da greve dos bombeiros no Estado do Rio de Janeiro, 
com todo o respeito que tenho pelo nosso Governa-
dor do Rio de Janeiro, ex-Senador desta Casa, Sér-
gio Cabral. 

Primeiro, Sr. Presidente, eu sempre dizia e aqui 
repito: ninguém faz greve porque gosta. A greve é um 
grito quase de desespero na busca de uma solução 
negociada, quando o diálogo pára é natural que a parte 
que está sofrendo se movimente para voltar à mesa 
de negociação.

Nenhum trabalhador da área pública ou da área 
privada faz greve pela greve. Por isso, Sr. Presiden-
te, eu enfatizo que essa é uma decisão coletiva e de 
uma enorme responsabilidade. Quem está à frente do 
movimento sabe que milhares de famílias estão na 
expectativa de que aquele movimento termine bem, 
de que prevaleça o diálogo e as reivindicações sejam 
atendidas. 

Os bombeiros do Rio de Janeiro estão em gre-
ve por melhores salários e condição de trabalho. O 
soldo bruto deles é de R$1.031, 38, igual, eu diria, 
só ao do meu Estado. E por isso falo com a maior 
tranquilidade: no meu Estado, o Rio Grande do Sul, 
o piso lá fica em torno de R$1.100,00, R$1.072,00. E 
vale salientar que, conforme eles dizem, sem direito 
ao vale transporte.

Sr. Presidente, não podemos tapar o sol com a 
peneira. As imagens estão aí. Até porque os inimigos, 
os bandidos, os marginais, os ladrões não estão ali 
onde está a corporação, onde estão os bombeiros. Ali 
nós temos pessoas de bem, pais de famílias, cidadãos 
que escolheram salvar vidas e seguidamente são con-
templados com medalhas de heróis. 

Sr. Presidente, eles estão lutando por direitos. No 
momento eles querem que os seus amigos, em torno 
de 500 ou 600, que estão presos, colegas de ativida-
des, sejam libertos.

Por isso eu faço um apelo aqui ao nobre Senador, 
hoje governador do Rio de Janeiro, já reeleito, Sérgio 
Cabral, para que a gente volte à mesa de negociação 
e que nós possamos ver os bombeiros voltarem à sua 

atividade, mediante um grande entendimento com o 
governo do Estado. Ninguém é favorável ao caos, Sr. 
Presidente. Tenho certeza de que ambos os lados têm 
boa intenção. Às vezes as palavras saem mais fortes, 
no momento do debate, quando cada um quer mos-
trar a sua razão. 

Eu aprendi, ao longo desses meus 61 anos, que 
quando você acha que é o dono da verdade, você já 
está errado. Ninguém é dono da verdade.

Por isso, Sr. Presidente, se ambos entendem 
que têm razão, a melhor forma é o diálogo, é o en-
tendimento. Esse deve ser o horizonte a ser seguido. 
Por isso, faço mais um apelo para que se construa 
uma mesa de negociação, porque, no fundo, no fun-
do, quem está sendo prejudicada é a população. A 
situação não se restringe apenas àquele Estado Fe-
derado. Pelo contrário, é uma questão nacional que 
envolve, quase diretamente, tanto o Senado como a 
Câmara.

E por que eu digo isso? Nós não regulamenta-
mos até hoje o direito de greve, principalmente na área 
pública. Apresentei um projeto há 24 anos e até hoje 
esse projeto não foi aprovado...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do 
microfone) – ...visando a regulamentação da greve 
na área pública.

Sr. Presidente, quero também dizer que nós de-
veríamos também enfrentar o debate da PEC nº 300. 
Ora, pode não ser exatamente como alguns pensam, 
mas nós temos que achar uma saída para os policiais 
militares – no meu Estado chama-se Brigada Militar – 
e para os bombeiros. 

Vamos fazer o debate. Vamos construir um piso. 
Não é justo que em Brasília o piso seja em torno de 
R$4 mil; no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro em 
torno de R$1 mil. Esse é o debate que nós vamos ter 
que enfrentar. É preciso coragem, ousadia, mas, ao 
mesmo tempo, bom senso, porque isso que acontece 
hoje no Rio de Janeiro poderá acontecer, amanhã ou 
depois, nos outros Estados, onde o piso dos bombeiros 
e dos policiais militares é em torno de R$1 mil. Uma 
enorme distorção.

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Por isso, 
eu termino, Sr. Presidente, fazendo um apelo ao Go-
verno do Rio de Janeiro, para que prevaleça o diálo-
go, se construa o entendimento, que os bombeiros 
voltem à sua atividade e que esta Casa vote, de uma 
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vez por todas, o projeto que regulamenta o direito de 
greve e também enfrente o debate do piso nacional 
dos bombeiros, como também da Polícia Militar, mais 
precisamente aqueles que atuam, como eu já disse 
em outra oportunidade, sendo Brigada ou Polícia Mi-
litar, na defesa das nossas vidas, dos nossos filhos, 
do nosso patrimônio, ou seja, da defesa do Estado e 
da sociedade brasileira.

Sr. Presidente, era isso. Eu encaminho a V. Exª, 
para que coloque em votação no momento adequado 
o voto de aplauso ao Presidente de Honra do Partido 
dos Trabalhadores, que completa agora, nesta sexta-
feira, 70 anos de luta em defesa do povo gaúcho e do 
povo brasileiro.

Era isso. 
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Paulo Paim.
V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Encontra-se sobre a mesa o seguinte documento.

É lido o seguinte:

Of. GSPDAV nº 83/11

Brasília, 7 de junho de 2011

Senhor Presidente,
Encaminhei Requerimento (cópia anexa), em 

31-5-11, solicitando autorização para participar da 
Reunião Preparatória para o Fórum Mundial da Água, 
em Estrasburgo/França, no período de 8 a 12 de ju-
nho do corrente ano. Embora conheça a importân-
cia da missão, comunico a Vossa Excelência que, 
por motivos particulares, não participarei do evento, 
e, portanto, não me ausentarei do país no período 
informado.

Atenciosamente, – Senador Paulo Davim.

REQUERIMENTO Nº 613, DE 2011

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Art. 40 do Regimento 

Interno do Senado Federal, autorização para partici-
par da Reunião Preparatória para o Fórum Mundial da 
Água, em Estrasgurgo/França, no período de 8 a 12 
de junho do corrente ano.

Na oportunidade, comunico, nos termos do Art. 
39, que estarei ausente do país no período supracitado.

Nestes termos, 
Aguardo deferimento, 
Sala das Sessões, 31 de maio de 2011. – Sena-

dor Paulo Davim.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – O ofício lido vai à publicação.

Com a palavra, para uma comunicação inadiá-
vel, a Senadora Angela Portela. V. Exª dispõe de cin-
co minutos.

Logo em seguida, será o Senador Rodrigo Rol-
lemberg.

A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da ora-
dora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho 
a esta tribuna nesta tarde para registrar um momento 
muito difícil do nosso Estado de Roraima, um momento 
de intensas chuvas, a maior já registrada na história 
de Roraima, que elevaram rapidamente o nível do rio 
Branco, invadindo bairros inteiros da nossa capital Boa 
Vista e de todos os Municípios do interior.

Neste domingo, dia 5, o nível do rio Branco atingiu 
9,85 metros, o maior da história de Roraima, obrigando 
o governo de Estado, a prefeitura da capital e demais 
prefeituras a decretarem estado de calamidade pública. 
O acesso por terra à capital e a todos os Municípios 
do interior está interditado.

A BR-174, que é a principal rodovia federal de 
Roraima, apresenta sete pontos críticos e está com o 
tráfego interrompido em Caracaraí, onde o rio Branco 
cobriu uma extensão de mais de dois quilômetros da ro-
dovia com uma lâmina d’água de até 80 centímetros.

O desabastecimento em todo o Estado é imi-
nente. Com o tráfego interrompido na única rodovia 
que nos liga a Manaus, nos próximos dias começará 
o racionamento de combustível e de alimentos. Não 
custa lembrar que Roraima importa praticamente tudo 
o que consome.

Também o trecho da BR-174 em direção à Ve-
nezuela está praticamente interrompido, por conta de 
desabamentos próximos à fronteira. Na BR-401, de 
Boa Vista à fronteira com a Guiana, há vários pontos 
de interrupção, isolando moradores do Município de 
Bonfim e do Município de Normandia.

A situação é mais desesperadora nos Municípios 
do interior. Há quinze dias, pelo menos, o Município 
de Uiramutã, na terra indígena Raposa Serra do Sol, 
está totalmente inacessível.

Os quatorze Municípios do interior de Roraima 
estão inacessíveis por terra. Estradas interrompidas 
ou com leito coberto pelas águas, pontes destruídas 
e milhares de famílias isoladas, sem condições de re-
ceber auxílio do Poder Público, assistência médica, 
combustíveis e, principalmente, alimentos: esse é o 
retrato da situação de Roraima neste momento.
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As empresas de transporte interestadual que 
circulam pela BR-174 suspenderam a venda de pas-
sagens, e vários Municípios já não recebem os manti-
mentos necessários. Em Boa Vista, nossa capital, pra-
ticamente toda a área central e próxima ao rio Branco 
está embaixo d’água. De acordo com a Defesa Civil, 
a situação é crítica em 80% dos bairros, o que levou o 
Prefeito Iradilson Sampaio a também decretar estado 
de calamidade pública.

No sul do Estado, vários outros rios também trans-
bordaram e a situação dos moradores é extremamente 
preocupante. Além do desabastecimento, há também 
o risco de doenças.

Neste sentido, estamos oficiando às autorida-
des da República, inclusive com o convite ao Ministro 
da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, 
Fernando Bezerra Coelho, e ao Ministro das Cidades, 
Mário Negromonte, para que façam uma visita a Ro-
raima e verifiquem pessoalmente a situação que está 
levando ao desespero as autoridades locais.

Em situação de calamidade e sem qualquer capa-
cidade de mobilização para atender às necessidades 
mais imediatas, o Governo de Roraima e, principal-
mente, as prefeituras da capital e dos Municípios do 
interior precisam de toda a ajuda do Governo Federal 
para remoção de desabrigados e para obras emergen-
ciais que possam recuperar o tráfego na BR-174 e as 
rodovias federais e estaduais.

Faço um apelo à Presidenta Dilma Rousseff para 
que mobilize as forças do Estado brasileiro, principal-
mente as Forças Armadas e a Defesa Civil, que têm 
experiência nesse tipo de tragédia, para que o socorro 
a Roraima seja imediato.

Não podemos esperar nem mais uma semana, 
nem mais um dia, porque as chuvas continuam, o nível 
dos rios sobe a cada hora e mais bairros são tomados 
pelas águas, mais famílias ficam ao desamparo e, cer-
tamente, se não houver uma ação integrada, em pouco 
tempo começaremos a contabilizar as vítimas.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V. 
Exª me concede um aparte, Senadora?

A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Pois não, Senador.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Senadora Angela Portela, quero associar-me à preo-
cupação de V. Exª em relação a essa catástrofe que 
está se abatendo sobre o Estado de V.Exª, Roraima. 
É um assunto que vem acontecendo no Brasil inteiro, 
todos os anos, notamos isso. E eu gostaria até, ao 
lado da solidariedade, de dizer que em bom termo, em 

bom tempo, o Senador Jorge Viana, do Acre, propôs 
a criação de uma comissão...

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC. Fora 
do microfone.) – ... temporária para analisar a questão 
da Defesa Civil no Brasil. Foi proposta a comissão, 
formada por dez, doze Senadores, com a missão de 
encontrarmos, no Brasil, uma proposta que venha a 
preparar-nos: nós temos de ser mais previdentes. Esta 
é a ideia: a prevenção, o monitoramento. E não só isso, 
também, na questão da logística, oferecer condições 
para socorrer. Então, a ideia é encontrar o caminho e 
buscarmos o que há de melhor em quatro, cinco, seis 
países, por meio das Embaixadas aqui, em Brasília. 
Faço parte dessa comissão; inclusive, fui designado 
como Relator dela. Começamos, no último fim de se-
mana, na última sexta-feira, na Região Sul, em Floria-
nópolis, ouvindo as idéias, as propostas do pessoal. 
Vamos ouvir agora, na sexta-feira, o Sudoeste, o Rio de 
Janeiro. Vamos à Amazônia, e está marcado também 
com o Senador Jorge Viana e a comissão para irmos 
ao Nordeste, para elencarmos o que há...

(Interrupção do som.)

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – Já 
vou partir para o encerramento: para acompanharmos, 
para oferecermos respostas da Defesa Civil em casos 
de emergência, de catástrofe, de urgência, como no 
caso do Estado de V. Exª. Quero dizer que temos que 
estar preocupados em relação a isso. E é em função 
disso que estou aparteando V. Exª.

A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) 
– Muito obrigada, Senador Casildo Maldaner. Quero 
incorporar a sua fala ao meu pronunciamento.

Só para encerrar, Senador Presidente, José Sar-
ney, sem uma rápida intervenção do Governo Federal 
em Roraima, não há qualquer condição de enfrentar 
essa tragédia. O Estado não tem recursos financeiros, 
materiais e humanos para lidar com uma catástrofe 
dessa dimensão.

É notável o esforço do Corpo de Bombeiros Militar, 
da Defesa Civil, que já conta com o inestimável apoio 
das unidades do Exército instaladas na região, mas não 
há contingente para atender todas as regiões do Estado 
ao mesmo tempo. Não há viaturas suficientes...

(Interrupção do som.)

A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 
Fora do microfone.) – ...aeronaves, equipamentos e, 
principalmente, tecnologia para enfrentamento desse 
tipo de situação. Sr. Presidente, faço um apelo à Petro-
bras Distribuidora para que, rapidamente, monte uma 
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logística de transporte de combustíveis para Roraima 
por meio de balsas até o porto de Caracaraí, pois, 
como eu disse, o trecho sul da BR-174 está totalmente 
interditado e não há como passar com os caminhões-
-tanques para abastecer o nosso Estado.

Por fim, faço um apelo novamente à Presiden-
ta Dilma, que mostrou preparo para atuar nesse tipo 
de emergência ao oferecer ajuda imediata ao Rio de 
Janeiro quando da tragédia na região serrana: Presi-
denta Dilma, desta vez quem precisa de socorro é a 
população de Roraima. Esse socorro também precisa 
ser imediato e proporcional ao nível dos estragos cau-
sados pelas chuvas e pelas inundações.

Na certeza de contar com o apoio do Governo 
Federal, quero agradecer. 

Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Srª Angela Porte-
la, o Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney, 
Presidente.

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

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

ORDEM DO DIA
Não havendo acordo entre as Lideranças para 

votação dos Itens 1, 2 e 3, passamos ao Item 4.

São os seguintes os itens:

Item 1:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 451, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 467, de 2008-Complemen-
tar, da Senadora Ideli Salvatti, que altera a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, para acrescentar outras atividades de 
prestação de serviços às já passíveis de op-
ção pelo Simples Nacional.

Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Antonio Carlos Junior, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apresenta.

Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 475, de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 
2010-Complementar (nº 12/2003-Complementar, 
na Casa de origem, do Deputado Sarney Filho), 
que fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e 
VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da 
Constituição Federal, para a cooperação entre 
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios, nas ações administrativas decorrentes 
do exercício da competência comum relativas à 
proteção das paisagens naturais notáveis, à pro-
teção do meio ambiente, ao combate à poluição 
em qualquer de suas formas e à preservação 
das florestas, da fauna e da flora e altera a Lei 
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.

(Pendente de: 
– leitura do parecer da CCJ;
– emissão de pareceres da CRA e da 

CMA.)

Item 3:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 476, de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010 
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputa-
do Reginaldo Lopes), que regula o acesso a 
informações previsto no inciso XXXIII do art. 
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do 
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei 
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revo-
ga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e 
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 janeiro de 
1991, e dá outras providências.

(Pendente de:
– leitura dos pareceres da CCJ, CCT e 

CDH;
– emissão de parecer da CRE.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 11, DE 2011

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 11, de 2011, tendo como primeiro signatário 
o Senador José Sarney, que altera o procedi-
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mento de apreciação das medidas provisórias 
pelo Congresso Nacional.

Parecer sob nº 255, de 2011, da Comis-
são de Constituição e Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Aécio Neves, é favorável, 
com a Emenda Substitutiva nº 1-CCJ (Substi-
tutivo), que ofereceu, com o voto em separado 
do Senador José Pimentel.

A matéria constará da Ordem do Dia durante cin-
co sessões deliberativas ordinárias consecutivas, em 
fase de discussão, em primeiro turno, quando poderão 
ser oferecidas emendas assinadas por um terço, no 
mínimo, da composição do Senado.

Já foram lidas as Emendas nºs 2 e 3 de Plenário.
Há sobre a mesa uma outra emenda, que peço 

ao Sr. 1º Secretário, Senador Paulo Paim, que leia.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Fazendo parte da Proposta de Emenda à 
Constituição a emenda agora apresentada, nós co-
locamos em discussão, no plenário, a proposta e as 
emendas. (Pausa.)

Não havendo oradores, encerro a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima 

sessão deliberativa ordinária para prosseguimento da 
votação.

Será a última sessão e, em seguida, voltará à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para o 
exame das emendas apresentadas no plenário.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item 5: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 632, DE 2010

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 632, de 2010, 
(nº 2.128/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo de Cooperação 
Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Socialista do Vietnã, celebrado 
em Hanói, no dia 10 de julho de 2008.
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O parecer foi favorável, sob nº 352, de 
2011, da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, e o Senador Anibal Diniz 
foi o Relator.

Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
As Senadoras e os Senadores que aprovarem 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 632, DE 2010 

(Nº 2.128/2009, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo de Coope-
ração Científica e Tecnológica entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Socialista do 
Vietnã, celebrado em Hanói, no dia 10 de 
julho de 2008.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Coo-

peração Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica Socialista do Vietnã, celebrado em Hanói, no dia 
10 de julho de 2008.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional, quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicado no DSF de 

27-11-2010.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item 6: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 635, DE 2010

Discussão, em turno único, do Proje-
to de decreto legislativo nº 635, de 2010 (nº 
2.402/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Primeiro Protocolo Adicional 
ao Acordo de Alcance Parcial Agropecuário 

nº 3, constituindo um Comitê Veterinário Per-
manente do Cone Sul, ao amparo do Tratado 
de Montevidéu de 1980, assinado entre os 
Governos da República da Argentina, da Re-
pública Federativa do Brasil, da República do 
Paraguai, da República Oriental do Uruguai, da 
República da Bolívia e da República do Chile, 
em Montevidéu, em 8 de agosto de 2006.

Parecer favorável, sob nº 353, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Gim 
Argello.

Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerrada a discussão.
Em votação.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr. 

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

– AP) – É pela ordem?
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – 

Não. Quero inscrever-me para discutir a PEC 11, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Não, a PEC 11, inclusive, já foi discutida e 
encerrada.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Mas 
V. Exª inverteu a Ordem do Dia. Era o quarto item da 
pauta.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Não invertemos a Ordem do Dia.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – En-
tão, quero falar pela ordem, Sr. Presidente, se V. Exª 
permitir.

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

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Na verdade, Sr. Pre-
sidente, eu tenho acompanhado, inclusive no noticiá-
rio dos últimos dias, o esforço de liderança expressiva 
desta Casa na direção oposta ao entendimento que 
foi construído em torno da proposta de V. Exª, correta 
proposta de V. Exª, mas que, na Comissão de Consti-
tuição e Justiça, foi, a meu ver, aprimorada, incorpo-
rando avanços extremamente importantes. 

O que nós queremos apenas, Sr. Presidente, é 
ter oportunidade, no plenário desta Casa, de discutir e 
votar aquele entendimento. Na verdade, essa proposta 
deixou de ser, ou esse substitutivo do Relator então 
nomeado, a proposta construída foi uma proposta con-
sensual, que dignifica uma oportunidade nova, única. 
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E por isso o meu empenho, Sr. Presidente – permita 
reiterá-lo de público –, para que essa matéria possa 
ser efetivamente submetida aos votos desta Casa.

Consulto V. Exª se V. Exª trará amanhã, espero 
que, desta vez, como prioridade constante da Ordem 
do Dia, porque lamento profundamente que, pelo fato 
de essa matéria constar como Item 4 da Ordem do Dia, 
V. Exª com, talvez, cinco minutos de início da Ordem do 
Dia, tenha conseguido já encerrar a discussão. Consul-
to V. Exª se V. Exª trará essa matéria já para votação, 
já que o quinto dia de discussão se encerra amanhã e 
em que local da Ordem do Dia, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Aécio Neves, a Mesa não inverteu a 
pauta da Casa. Os três primeiros itens, que se consti-
tuem matérias que têm quórum qualificado, não esti-
veram acordadas entre os líderes e, portanto, passa-
mos ao Item 4, que submetemos à discussão e que 
era essa matéria aludida por V. Exª.

Foram apresentadas duas emendas; uma ter-
ceira agora e, de acordo com o Regimento, amanhã 
a matéria estará para discussão. Uma vez encerrada 
a discussão, ela tem que voltar à Comissão de Cons-
tituição e Justiça, porque está emendada no plenário. 
Depois da Comissão de Constituição e Justiça, ela vol-
tará ao plenário. Ninguém mais interessado do que eu 
em que essa matéria seja votada com a maior rapidez.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Sem 
revisão do orador.) – Faço uma última consulta a V. 
Exª, Sr. Presidente, porque, pelas conversas que te-
nho tido – e V. Exª será sempre o grande condutor da 
discussão desse tema; ninguém mais interessado na 
regularização do equilíbrio entre os Poderes do que o 
Presidente do Congresso Nacional, o Presidente José 
Sarney, tanto que teve a iniciativa em relação a essa 
proposta –, havendo, até o último dia de discussão, 
que será o dia de amanhã, a possibilidade de um en-
tendimento, com a retirada das emendas daqueles que 
as apresentaram, consulto V. Exª se a matéria pode 
ser objeto de votação em plenário, já que existe essa 
possibilidade.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Perfeitamente. Se as emendas forem retiradas, 
evidentemente a matéria será colocada em discussão, 
em votação.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – A 
matéria será o primeiro item da pauta da sessão de 
amanhã, então?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A matéria, na ordem regimental, é o quarto 
item da pauta.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Ok, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Quero dizer a V. Exª que eu apenas não cha-
mei V. Exª por deferência, para não dizer que V. Exª 
não estava presente no plenário da Casa, embora a 
sessão tenha começado às 16h20.

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

– AP) – Projeto de Decreto Legislativo nº.635, de 2010, 
que está em votação.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovarem 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 635, DE 2010 

(Nº 2.402/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Primeiro Protocolo 
Adicional ao Acordo de Alcance Policial 
Agropecuário nº 3, que protocoliza o Acor-
do da Constituição do Comitê  Veterinário 
Permanente do Cone Sul ao amparo do 
Tratado de Montevidéu de 1980, assinado 
entre os Governos da República Argentina, 
da República Federativa do Brasil, da Re-
pública do Paraguai, da República Oriental 
do Uruguai, da República da Bolívia e da 
República do Chile, em Montevidéu, em 8 
de agosto de 2006.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Primeiro Proto-

colo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial Agrope-
cuário nº 3, que protocoliza o Acordo de Constituição 
do Comitê Veterinário Permanente do Cone Sul ao 
amparo do Tratado de Montevidéu de 1980, assinado 
entre os Governos da República Argentina, da Repú-
blica Federativa do Brasil, da República do Paraguai, 
da República Oriental do Uruguai, da República da 
Bolívia e da República do Chile, em Montevidéu, em 
8 de agosto de 2006.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em revisão do referido Protocolo, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acar-
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retem encargos ou compromissos gravosos ao patri-
mônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra do texto do Primeiro Protocolo encontra-se publicada 

no DSF de 27-11-2010. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item 7:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 72, DE 2011

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 72, de 2011 (nº 
568/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Transferência 
de Pessoas Condenadas dos Estados Partes 
do Mercosul com a República da Bolívia e a 
República do Chile, assinado em Belo Hori-
zonte, em 16 de dezembro de 2004.

Parecer favorável, sob nº 354, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relatora: Senadora Gleisi Hoffmann.

Em discussão. (Pausa.)
Nenhum Senador ou Senadora querendo se ma-

nifestar, encerro a discussão e submeto à votação.
Sem contestação, considero aprovada a matéria, 

que vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 72, DE 2011 

(Nº 568/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo sobre Trans-
ferência de Pessoas Condenadas dos Es-
tados-Partes do Mercosul com a República 
da Bolívia e a República do Chile, assinado 
na cidade de Belo Horizonte, em 16 de de-
zembro de 2004.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre 

Transferência de Pessoas Condenadas dos Estados 
Partes do Mercosul com a República da Bolívia e a 
República do Chile assinado na cidade de Belo Hori-
zonte, em 16 de dezembro de 2004.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação d 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 

art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF de 
18-2-2011.  

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item 8:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 77, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 77, de 2011 (nº 2.827/2010, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo Bilateral sobre Serviços Aéreos entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo do Estado de Israel, celebrado em 
Brasília, no dia 22 de julho de 2009.

O parecer favorável, sob nº 355, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, sendo o Senador Paulo Bauer 
o Relator.

Discussão. (Pausa.)
Não havendo nenhum Senador ou Senadora 

que queira se manifestar, a discussão está encerrada.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que estão presen-

tes e que aprovarem permaneçam como se encon-
tram. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

 
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 77, DE 2011 
(Nº 2.827/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo Bilateral 
sobre Serviços Aéreos entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
do Estado de Israel, celebrado em Brasília, 
no dia 22 de julho de 2009.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo Bilateral 

sobre Serviços Aéreos entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo do Estado de Israel, 
celebrado em Brasília, no dia 22 de julho de 2009.

(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicado no DSF de 
18-2-2011.
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Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam  
resultar em revisão foi referido Acordo, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso  do art. 49 da Constituição Federal, acar-
retem encargos ou compromissos gravosos ao patri-
mônio nacional.

Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Não havendo objeção do Plenário, a Presidên-
cia colocará em votação, em globo, os Itens nºs 9, 10, 
14, 15, 16 e 17, todos eles requerimentos de audiência 
de outra comissão.

Se não houver nenhum destaque, a Mesa assim 
procederá. (Pausa.)

Aprovado.
Vamos submeter à votação os Requerimentos 

dos Itens nºs 9, 10, 14, 15, 16 e 17, que constam da 
pauta de hoje. Todos de audiência.

Os Srs. Senadores e Senadoras que aprovarem 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovados.
A Secretaria da Ata individualizará a tramitação 

dos requerimentos de cada proposição.

São os seguintes os requerimentos apro-
vados:

Item 9:
REQUERIMENTO Nº 548, DE 2011

Requerimento nº 548, de 2011, do Sena-
dor Antonio Carlos Valadares, solicitando que, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 107, de 
2011, além da Comissão constante do despa-
cho inicial de distribuição, seja ouvida também 
a Comissão de Assuntos Econômicos (indica-
dores de produtividade).

Item 10:

REQUERIMENTO Nº 549, DE 2011

Requerimento nº 549, de 2011, do Sena-
dor Antonio Carlos Valadares, solicitando que, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 107, de 
2011, além da Comissão constante do despa-
cho inicial de distribuição, seja ouvida também 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia (indicadores de produtividade).

O Projeto de Lei do Senado nº 107, de 
2011, vai às Comissões de Assuntos Econô-
micos e de Constituição, Justiça e Cidadania; 

seguindo posteriormente à de Agricultua e Re-
forma Agrária, em decisão terminativa.

Item 14:

REQUERIMENTO Nº 579, DE 2011

Requerimento nº 579, de 2011, da Se-
nadora Marisa Serrano, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 322, de 2010, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Educação, Cultura e Esporte (regulameta 
profissão de DJ).

O Projeto de Lei do Senado nº 322, de 
2010, vai à Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte e, nos termos do art. 49, I, do Regi-
mento Interno, à de Assuntos Sociais.

Item 15: 

REQUERIMENTO Nº 580, DE 2011

Requerimento nº 580, de 2011, da Se-
nadora Marisa Serrano, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 152, de 2011, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, 
a de Educação, Cultura e Esporte (exame de 
proficiência para registro profissional).

O Projeto de Lei do Senado nº 152, de 
2011, vai à Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte e, nos termos do art. 49, I, do Regi-
mento Interno, à de Assuntos Sociais.

Item 16:

REQUERIMENTO Nº 581, DE 2011

Requerimento nº 581, de 2011, do Sena-
dor Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 495, de 2007, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Assuntos Econômicos (sódio em produtos 
alimentícios).

O Projeto de Lei do Senado nº 495, de 
2007, vai à Comissão de Assuntos Econômi-
cos e, nos termos do art. 49, I, do Regimento 
Interno, à de Assuntos Sociais.

Item 17:

REQUERIMENTO Nº 586, DE 2011

Requerimento nº 586, de 2011, do Se-
nador Humberto Costa, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 127, de 2006, 
além da Comissão constante do despacho ini-
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cial de distribuição, seja ouvida, também, a de 
Assuntos Econômicos (seguro-desemprego).

O Projeto de Lei do Senado nº 127, de 
2006, vai à Comissão de Assuntos Econômi-
cos e, nos termos do art. 49, I, do Regimento 
Interno, à de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Serão votados agora os demais requerimentos 
constantes da nossa pauta.

Um, do Senador Alvaro Dias.

Item 11:

REQUERIMENTO Nº 569, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 569, de 2011, solicitando tramitação 
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 
565 e 641, de 2007, com os Projetos de Lei 
do Senado nºs 276 e 345, de 2007, que já se 
encontram apensados, por regularem matérias 
correlatas (operações de crédito consignado).

Votação do requerimento.
Sem contestação, aprovado o requerimento, as 

matérias passam a tramitar em conjunto e vão ao 
exame da comissão de Assuntos Sociais, seguindo, 
posteriormente, à de Assuntos Econômicos, em deci-
são terminativa.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item 18:

REQUERIMENTO Nº 603, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento de nº 603, de 2011, do Senador Valdir 
Raupp, solicitando a retirada, em caráter de-
finitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 47, de 
2006, de sua autoria.

É o Requerimento nº 603, de 2011, do Senador 
Valdir Raupp.

Os Senadores e Senadoras que estão de acordo 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado nº 47, de 2006, vai 

definitivamente para o nosso Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Há um expediente sobre a mesa, que peço ao 
Sr. 1º Secretário para ler.

É lido o seguinte:

Brasília,   de    de 2011.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, desde o dia 

8 de fevereiro do corrente, nos termos regimentais, o 
Bloco PMDB, PP, PSC, PMN e PV constitui o Bloco 
Parlamentar da Maioria.

Atenciosamente, Senador Renan Calheiros, Lí-
der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O ofício lido vai à publicação, na forma do Re-
gimento. 

Há sobre a mesa requerimento de urgência para 
o Projeto de Resolução nº 21, de 2011, (nº 79/2011, 
na origem). O requerimento é da própria Comissão de 
Assuntos Econômicos, que pede que seja autorizada 
contratação de operação de crédito externo no valor 
de até EUR 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões 
de euros) entre a República Federativa do Brasil e o 
consórcio formado pelos bancos BNP Paribas S.A. e 
Hapoalim B.M., cujos recursos destinam-se ao Projeto 
AMX de modernização da aeronave AMX.

É o seguinte o Requerimento:

REQUERIMENTO Nº 699, DE 2011

Nos termos do art. 336, II, combinado com o art. 
338, IV e V, do RISF, requeremos urgência para o PRS 
nº 21, de 2011, advindo da Mensagem do Senado Fe-
deral nº 79 de 2011, que “propõe ao Senado Federal 
seja autorizada a contratação de operação de crédito 
externo no valor de até EUR85.000.000,00 (oitenta e 
cinco milhões de euros), de principal, entre a Repú-
blica Federativa do Brasil e um consórcio formado pe-
los bancos BNP Paribas S.A. e Hapoalim B.M., cujos 
recursos destinam-se ao “Projeto AM-X” (projeto de 
modernização da aeronave AMX)”.

Em 7 de junho de 2011.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os que aprovarem o requerimento de urgên-
cia feito pela Comissão permaneçam como se encon-
tram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Consulto ao Plenário, se não houver objeção, 
vou passar à votação do a Resolução nº 21, que é 
Relatora a Senadora Gleisi Hoffmann, que autoriza a 
República Federativa do Brasil a contratar operação 
de crédito externo no valor de oitenta e cinco milhões 
de euros com o consórcio formado pelos Bancos BNB 
Paribas e Hapoalim. Projeto de modernização do AMX.

Item extrapauta:

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 21, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 21, de 2011 (apresentado pela Co-
missão de Assuntos Econômicos como conclusão 
do Parecer nº 412, de 2011, Relatora Ad hoc: Se-
nadora Gleisi Hoffmann, que autoriza a República 
Federativa do Brasil a contratar operação de cré-
dito externo, no valor total de até oitenta e cinco 
milhões de euros, com um consórcio formado 
pelos bancos BNP Paribas S.A. e Hapoalim B.M. 
(Projeto de Modernização da aeronave AMX).

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

Sem oradores, encerro a discussão.
Em votação.
Os Senadores e Senadoras que o aprovarem 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER N° 415, DE 2011 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
no 21, de 2011.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n° 21, de 2011, que au-
toriza a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito externo, no valor total de até € 
85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de euros), 
com um Consórcio formado pelos bancos BNP Pari-
bas S.A. e HAPOALIM B.M.

Sala de Reuniões da Comissão, 7 de junho 2011.

 
ANEXO AO PARECER Nº 415, DE 2011

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N°, DE 2011

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a contratar operação de crédito ex-
terno, no valor total de até € 85.000.000,00 
(oitenta e cinco milhões de euros), com um 
consórcio formado pelos bancos BNP Pa-
ribas S.A. e Hapoalim B.M.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a República Federativa do Brasil autori-

zada a contratar operação de crédito externo, no valor 
total de até € 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões 
de euros), com um consórcio formado pelos bancos 
BNP Paribas S.A. e Hapoalim B.M.

§ 1° Os recursos dessa operação de crédito des-
tinam-se ao financiamento do “Projeto AM-X”.

§ 2º O exercício da autorização prevista no caput 
é condicionado a que o Ministério da Fazenda ateste o 
cumprimento substancial das condições especiais pré-
vias ao primeiro desembolso do contrato de emprésti-
mo, mediante manifestação prévia do BNP Paribas S.A.

Art. 2° As condições financeiras básicas da ope-
ração de crédito são as seguintes:

I – devedor: República Federativa do Brasil;
II – credor: consórcio formado pelos bancos BNP Pa-

ribas S.A. e Hapoalim B.M.;
III – valor total: até € 85.000.000,00 (oitenta e cinco 

milhões de euros);
IV – prazo de desembolso: até março de 2015;
V – amortização: cada tranche será amortizada em 

parcela única, 6 (seis) meses após a consolida-
ção da tranche, sendo que cada uma das tran-
ches deverá agregar os desembolsos efetuados 
no período de 6 (seis) meses;

VI – juros: Euribor acrescido de spread de 0,775% 
(setecentos e setenta e cinco milésimos por cen-
to), pagos em 20 de maio e em 20 de novembro 
de cada ano, juntamente com o pagamento do 
principal;
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VII – comissão de compromisso: até 0,50% a.a. (cin-
quenta centésimos por cento ao ano), calcula-
dos sobre o saldo devedor não desembolsado 
do empréstimo;

VIII – comissão de estruturação: 0,75% (setenta e 
cinco centésimos por cento) sobre o valor do 
financiamento;

IX – despesas gerais e taxas legais: até € 50.000,00 
(cinquenta mil euros);

X – juros de mora: 1% a.a. (um por cento ao ano), 
acima dos juros;

XI – prêmio de seguro: € 331.500,00 (trezentos e trin-
ta e um mil e quinhentos euros), pagos à vista 
ao BNP Paribas S.A., referentes ao prêmio de 
seguro da ASHRA.

Parágrafo único. As datas de pagamento do prin-
cipal, dos encargos financeiros e dos desembolsos po-
derão ser alteradas em função da data de assinatura 
do contrato de empréstimo.

Art. 3° A autorização concedida por esta Resolu-
ção deverá ser exercida no prazo de 540 (quinhentos 
e quarenta) dias, contado da data de sua publicação.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

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

Sem objeção, está aprovada a redação final.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Também há sobre a mesa, o requerimento de 
urgência para o Projeto de Resolução nº 22, da Co-
missão de Assuntos Econômicos. Esse requerimento 
pede urgência para o Projeto de Resolução nº 22.

É o seguinte o Requerimento:

REQUERIMENTO Nº 700, DE 2011

Nos termos do art. 336, II, combinado com o 
art. 338, IV e V, do RISF, requeremos urgência para 
o PRS nº 22, de 201, advindo da Mensagem do Se-
nado Federal nº 81 de 2011, que “solicita seja auto-
rizada a contratação de operação de crédito externo, 
com garantia da República Federativa do Brasil, no 
valor de até EUR36.150.000,00 (trinta e seis milhões 
e cento e cinquenta mil euros), entre o Município de 
Curitiba, Estado do Paraná, e a Agência Francesa de 
Desenvolvimento – AFD, cujos recursos destinam-se 
ao financiamento parcial do Programa de Recupera-
ção Ambiental e Ampliação da Capacidade da Rede 
Integrada de Transporte”.

Brasília, 7 de junho de 2011.

JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL134



22220 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011135ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 22221 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Os Srs. Senadores e Senadoras que estiverem de 
acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Consulto o Plenário se não há objeção para 
votação do Projeto de Resolução nº 22. (Pausa.)

Sem nenhuma manifestação contrária, vou sub-
meter a votos a Resolução nº 22 que autoriza o Mu-
nicípio de Curitiba a contratar operação de crédito ex-
terno com garantia da União com a Agência Francesa 
de Desenvolvimento (AFD) no valor de até trinta e seis 
milhões e cento e cinquenta mil euros. Recuperação 
da capacidade de rede integrada de transportes.

Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 22, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 22, de 2011 (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Econômicos como con-
clusão do Parecer nº 413, de 2011, Relatora: 
Senadora Lídice da Mata), que autoriza o Mu-
nicípio de Curitiba (PR) a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, 
com a Agência Francesa de Desenvolvimento 
(AFD), no valor de até trinta e seis milhões e 
cento e cinquenta mil euros (Recuperação da 
Capacidade da Rede Integrada de Transporte).

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

Sem oradores, a discussão está encerrada.
Os Srs. Senadores e Senadores que aprova-

rem a resolução permaneçam como se encontram. 
(Pausa.) 

Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER No 416, DE 2011 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
no 22, de 2011.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução no 22, de 2011, que autoriza 
o Município de Curitiba (PR) a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com a Agên-
cia Francesa de Desenvolvimento (AFD), no valor total 
de até €36.150.000,00 (trinta e seis milhões e cento e 
cinquenta mil euros).

Sala de Reuniões da Comissão, 7 de junho de 
2011.

ANEXO AO PARECER No 416, DE 2011

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regi-
mento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO No , DE 2011

Autoriza o Município de Curitiba – PR a 
contratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, com a Agência Francesa 
de Desenvolvimento (AFD), no valor total de 
até €36.150.000,00 (trinta e seis milhões e 
cento e cinquenta mil euros).

O Senado Federal resolve:
Art. 1o É o Município de Curitiba – PR autorizado 

a contratar operação de crédito externo, com garantia 
da União, com a Agência Francesa de Desenvolvimen-
to (AFD), no valor total de até €36.150.000,00 (trinta e 
seis milhões e cento e cinquenta mil euros).

Parágrafo único. Os recursos advindos da opera-
ção de crédito externo referida no caput destinam-se 
ao financiamento parcial do “Programa de Recupera-
ção Ambiental e Ampliação da Capacidade da Rede 
Integrada de Transporte”.

Art. 2o A operação de crédito referida no art. 1o 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Município de Curitiba – PR;
II – credor: Agência Francesa de Desenvolvimento 

(AFD);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até €36.150.000,0 (trinta e seis milhões e 

cento e cinquenta mil euros);
V – prazo de carência: 5 (cinco) anos, contado a partir 

da vigência do contrato;
VI – amortização: 30 (trinta) parcelas semestrais e 

consecutivas, de valores tanto quanto possível 
iguais, vencendo-se a primeira após transcorri-
dos 5 (cinco) anos;
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VII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas da-
tas de pagamento da amortização e calculados 
sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, 
a uma taxa semestral baseada na Euribor;

VIII – juros de mora: 3,5% a.a. (três inteiros e cinco 
décimos por cento ao ano) acrescidos aos juros 
devidos e ainda não pagos;

IX – comissão à vista (front-end fee): €27.000,00 
(vinte e sete mil euros), a ser paga até a data do 
primeiro desembolso;

X – despesas contratuais: até €10.000,00 (dez mil 
euros);

XI – opções de fixação de taxa de juros: a referida 
taxa pode ser alterada para uma fixa equivalen-
te à Euribor de 6 (seis) meses, determinada na 
data de assinatura do contrato, acrescida pela 
variação da taxa de maturidade constante em 10 
(dez) anos de um bônus do Estado francês (CNO-
-TEC index 10 years) entre a data de assinatura 
do contrato e a data de fixação da taxa de juros.

Parágrafo único. As datas de pagamento do prin-
cipal, dos encargos financeiros e dos desembolsos 
previstos poderão ser alteradas em função da data de 
assinatura do contrato de empréstimo.

Art. 3o É a União autorizada a conceder garantia 
ao Município de Curitiba na operação de crédito ex-
terno referida nesta Resolução.

§ 1o A autorização prevista no caput é condicio-
nada a que o Município de Curitiba celebre contrato 
com a União para a concessão de contragarantias, 
sob a forma de vinculação das receitas previstas nos 
arts. 156, 158 e 159, em conformidade com o § 4o do 
art. 167, todos da Constituição Federal, e de outras 
garantias em direito admitidas, podendo o Governo 
Federal reter os recursos necessários para cobertura 
dos compromissos honrados diretamente das contas 
centralizadoras da arrecadação do Município de Curi-
tiba ou das transferências federais.

§ 2o Previamente à assinatura dos instrumentos 
contratuais, o Município de Curitiba comprovará, junto 

ao Ministério da Fazenda, o cumprimento das condições 
para o primeiro desembolso, conforme estipulado no 
contrato de empréstimo, e a adimplência do Município 
e de todos os seus órgãos e entidades quanto aos pa-
gamentos e prestações de contas de que trata o art. 
10 da Resolução no 48, de 2007, do Senado Federal.

Art. 4o O prazo máximo para o exercício desta 
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, 
contado a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5o Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.  

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– PA) – A matéria vai à promulgação, com a aprovação 
também da redação final.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– PA) – Da mesma maneira, o último requerimento 
da Comissão de Assuntos Econômicos, pedindo ur-
gência ao Projeto de Resolução nº 23, que autoriza 
o Município de São Bernardo do Campo a contratar 
operação de crédito.

É o seguinte o Requerimento:

REQUERIMENTO Nº 701, DE 2011

Nos termos do art. 336, II, combinado com o art. 
338, IV e V, do RISF, requeremos urgência para o PRS 
nº 23, de 2011, advindo da Mensagem do Senado Fe-
deral nº 82, de 2011, que “solicita seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo, com ga-
rantia da República Federativa do Brasil, no valor de 
até U$21,600,000.00 (vinte e um milhões e seiscentos 
mil dólares dos Estados Unidos da América), entre o 
Município de São Bernardo do Campo, Estado de São 
Paulo, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
– BID, cujos recursos destinam-se ao financiamento 
parcial do ‘Programa de Modernização e Humaniza-
ção da Saúde”’.

Brasília, 7 de junho de 2011.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– PA) – Em votação o requerimento. (Pausa.) 

Todos estando de acordo, está aprovado.
Vamos passar ao Projeto de Resolução nº 23, se 

não houver objeção do Plenário.

Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 23, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 23, (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Econômicos como conclusão do 
Parecer nº 414, de 2011, Relator o Senador Jorge 
Viana, que autoriza o Município de São Bernardo 
do Campo (SP) a contratar operação de crédito 
externo, com a garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no 
valor de até vinte e um milhões e seiscentos mil 
dólares, dos Estados Unidos da América. 

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Sem oradores, a discussão está encerrada.
Submeto à votação. (Pausa.)
Não havendo manifestação contrária, dou como 

aprovado.
Aprovado.
Há sobre a mesa redação final, que também está 

submetida ao Plenário. 

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER N° 417, DE 2011 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
n° 23, de 2011.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 23, de 2011, que autoriza o 
Município de São Bernardo do Campo (SP) a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, com 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no 
valor total de até US$21.600.000,00 (vinte e um milhões 
e seiscentos mil dólares dos Estados Unidos da América).

Sala de Reuniões da Comissão, 7 de junho de 2011.

ANEXO AO PARECER Nº 417, DE 2011

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº , DE 2011

Autoriza o Município de São Bernardo 
do Campo – SP a contratar operação de cré-
dito externo, com garantia da União, com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), no valor total de até US$21.600.000,00 
(vinte e um milhões e seiscentos mil dóla-
res norte-americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Município de São Bernardo do Campo 

– SP autorizado a contratar operação de crédito exter-
no, com garantia da União, com o Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento (BID), no valor total de até 
US$21.600.000,00 (vinte e um milhões e seiscentos 
mil dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de 
crédito destinam-se ao financiamento do “Programa de 
Modernização e Humanização da Saúde”.

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º 
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Município de São Bernardo do Campo – SP;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimen-

to (BID); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$21.600.000,00 (vinte e um milhões 

e seiscentos mil dólares norte-americanos);
V – prazo de desembolso: 4 (quatro) anos e 6 (seis) 

meses, contados a partir da data de vigência 
do contrato;

VI – modalidade: empréstimo do mecanismo unimo-
netário com taxa de juros baseada na Libor;

VII – amortização: parcelas semestrais, consecutivas 
e, na medida do possível, iguais, vencendo-se a 
primeira 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses após 
a data de vigência do contrato e a última até 25 
(vinte e cinco) anos após essa data, sendo que 
os pagamentos deverão ocorrer em 15 de abril 
e em 15 de outubro de cada ano;

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas da-
tas de pagamento da amortização e calculados 
sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a 
uma taxa anual para cada trimestre determinada 
pelo BID e composta pela a) taxa de juros Libor 
trimestral para o dólar norte-americano; b) mais 
ou menos uma margem de custo relacionada 
aos empréstimos do BID que financiam os em-
préstimos do mecanismo unimonetário com taxa 
de juros baseada na Libor; e c) mais a margem 
para empréstimos do capital ordinário;

IX – comissão de compromisso: a ser estabelecida 
periodicamente pelo Banco e calculada sobre o 
saldo não desembolsado do financiamento, exi-
gida juntamente com os juros, entrando em vigor 
60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato, 
sendo que em caso algum poderá exceder ao 

139ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 22225 

percentual de 0,75% a.a. (setenta e cinco cen-
tésimos por cento ao ano);

X – despesas com inspeção e supervisão gerais: por 
decisão de política atual, o Banco não cobrará 
montante para atender despesas com inspeção 
e supervisão gerais, sendo que, por revisão peri-
ódica de suas políticas, notificará ao mutuário um 
valor devido em um semestre determinado, que 
não poderá ser superior a 1% (um por cento) do 
financiamento, dividido pelo número de semestres 
compreendido no prazo original de desembolsos;

XI – outras informações: o mutuário poderá, com o 
consentimento por escrito do fiador, e desde 
que sejam respeitados os termos e condições 
estabelecidos na cláusula 3.04 do contrato de 
empréstimo, solicitar ao Banco a conversão para 
uma taxa de juros fixa, de parte ou da totalidade 
dos saldos devedores sujeitos à taxa de juros 
baseada na Libor, e uma nova conversão de 
parte ou da totalidade dos saldos devedores do 
empréstimo calculados a uma taxa de juros fixa 
para a taxa de juros baseada na Libor.

§ 1o Os prazos e montantes mínimos para as 
conversões estão estabelecidos na cláusula 3.04 do 
contrato de empréstimo (normas gerais).

§ 2o Os custos decorrentes da realização das 
opções de conversão serão repassados pelo Banco 
ao mutuário.

Art. 3o
 É a União autorizada a conceder garan-

tia ao Município de São Bernardo do Campo – SP na 
contratação da operação de crédito externo referida 
nesta Resolução.

§ 1o O exercício da autorização prevista no caput 
é condicionado a que o Município de São Bernardo do 
Campo – SP celebre contrato com a União para a con-
cessão de contragarantias, sob a forma de vinculação 
das receitas de que tratam os arts. 156, 158 e 159, 
todos da Constituição Federal, e de outras garantias 
em direito admitidas, podendo o Governo Federal re-
querer as transferências de recursos necessários para 
cobertura dos compromissos honrados diretamente das 
contas centralizadoras da arrecadação do Município 
ou das transferências federais.

§ 2o Previamente à assinatura do contrato, o Mi-
nistério da Fazenda verificará e atestará a adimplência 
do Município de São Bernardo do Campo – SP quanto 
aos pagamentos e prestações de contas de que trata o 
art. 10 da Resolução no 48, de 2007, do Senado Federal.

§ 3o
 Antes da formalização dos instrumentos con-

tratuais, o Ministério da Fazenda verificará se foram 
cumpridas as condições prévias ao primeiro desem-
bolso: a entrada em vigor do regulamento operacional 
do programa nos termos acordados com o Banco; e 

a constituição formal, por meio de decreto municipal, 
da Unidade Coordenadora do Programa;

Art. 4o O prazo máximo para o exercício desta 
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, 
contado a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5o Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– PA) – Sem objeção, aprovada a redação final.

A matéria vai à promulgação.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pela 

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

– PA) – Temos ainda para votação autoridades: dois 
embaixadores, para o Reino da Suécia e outro para a 
República da Indonésia; um de Diretor da ANP, outro, 
Diretor da Agência Nacional de Petróleo.

Vou pedir às Senadoras e aos Senadores que 
se encontram em seus gabinetes e em outras depen-
dências da Casa que compareçam ao plenário, porque 
estamos num processo de votação nominal.

V. Exª quer falar pela ordem?
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT– AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Exatamente, Sr. Presiden-
te. Só para informar que já protocolei, na Secretaria 
da Casa, um requerimento no sentido de que seja 
manifestado um voto de aplauso e agradecimento ao 
grande jogador Ronaldo Luiz Nazário de Lima, o Ro-
naldo fenômeno, que, hoje, dia 7 de junho de 2011, 
faz a última partida pela Seleção Brasileira de Futebol. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– PA) – Será encaminhado na forma regimental. Já está 
na mesa o requerimento de V. Exª.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT– AC) – Exata-
mente, Sr. Presidente. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 67, DE 2011 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

A Mensagem de nº 67, de 2011 (nº 
104/2011, na origem), pela qual a Senhora 
Presidente da República submete ao Plená-
rio é uma indicação da Srª Leda Lúcia Martins 
Camargo, Ministra de Primeira Classe da Car-
reira de Diplomata do Ministério das Relações 
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixa-
dora do Brasil junto à República da Letônia, 
cumulativamente ao cargo de Embaixadora do 
Brasil junto ao Reino da Suécia.
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O parecer da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional é favorável, tendo sido Relatora a 
Senadora Ana Amélia. (Parecer nº 418, de 2011–CRE).

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

Ninguém querendo discutir a matéria, vamos 
passar à votação.

Peço a Mesa que prepare o painel.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
Peço aos Srs. Senadores e Srªs Senadoras o 

comparecimento ao plenário, pois estamos em pro-
cesso de votação da Embaixadora do Brasil junto ao 
Reino da Suécia. 

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Peço aos Srs. e Srªs. Senadores presença no 
plenário, pois estamos em processo de votação nominal.

Como a votação precisa apenas de uma maioria 
simples, Senador Flexa Ribeiro...

Vou proclamar o resultado.
Senador Flexa, V. Exª, que é um homem expe-

riente, está custando a votar.
Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – SIM, 45; 6 votos NÃO. 

Uma abstenção. 
Total: 52 votos.
A indicação foi aprovada. 
Será feita a devida comunicação à Senhora Pre-

sidente da República. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 68, DE 2011 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 68, de 2011 (nº 105/2011, 
na origem), pela qual a Senhora Presidente da 
República submete à apreciação do Senado a 
indicação do Sr. Paulo Alberto da Silveira So-
ares, Ministro de Primeira Classe da Carreira 
de Diplomata do Ministério das Relações Ex-
teriores, para exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto à República da Indonésia. 

Sobre a mesa parecer da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional – o parecer é favorável 

–, Relatora: Senadora Gleisi Hoffmann. (Parecer nº 
419, de 2011).

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

Sem oradores, encerrada a discussão.
Passamos à votação. 
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. 

(Pausa.)

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Vou proceder à apuração.

Todas as Srªs e todos os Srs. Senadores já vo-
taram?

Senador Luiz Henrique?
Senador Jorge Viana?
Senadora Lídice da Mata?
Vou proceder à apuração.
Encerrada a votação.
Vou proceder à apuração.

(Procede-se à apuração.)

JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL142



22228 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011143ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 22229 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – SIM 48; NÃO, 8 votos.

Nenhuma abstenção
Total: 56 votos.
A indicação foi aprovada.
E será feita a devida comunicação à Senhora 

Presidenta da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Parecer nº 358, escolha de autoridade também.

Item extraputa:

PARECER Nº 358, DE 2011

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
358, de 2011, da Comissão de Serviços de Infra-
estrutura, Relator: Senador Delcídio do Amaral, 
sobre a Mensagem nº 65, de 2011 (nº 115/2011, 
na origem) pela qual a Senhora Presidente da 
República submete à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Sr. Florival Rodrigues 

de Carvalho, para exercer o cargo de Diretor da 
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis – ANP, na vaga decorrente do 
término do mandato de Nelson Narciso Filho.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em discussão o parecer.

Sem oradores, encerrada a discussão.
Passamos à votação. (Pausa.)
Os Srs. Senadores e Senadoras já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, na votação anterior, acompanhei a orien-
tação da Liderança do PT.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Todos os Senadores e Senadoras já votaram?

Vou encerrar a votação.
Senador Gim já votou?
Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – SIM, 49; votos NÃO, 9.

Nenhuma abstenção.
Total: 58 votos.
A indicação foi aprovada e será feita a comuni-

cação à Senhora Presidente da República.
Ultima escolha de autoridade.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 

Sr. Presidente, queria registrar o meu voto “sim” nessa 
última votação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) –– A Ata registrará a intenção de voto de V. Exª.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Parecer nº 359, é o último item desta nossa pauta.

Item extrapauta:

PARECER Nº 359, DE 2011 
(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 359 de 2011, da Comissão de Serviços de 
Infraestrutura, o Relator é o Senador Aloysio 
Nunes Ferreira, que apreciou a Mensagem nº 
66, de 2011 (nº 116/2011, na origem), subme-

tendo à apreciação do Senado a indicação do 
Sr. Helder Queiroz Pinto Junior para exercer o 
cargo de Diretor da Agência Nacional de Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, 
na vaga decorrente do término do mandato de 
Victor de Souza Martins.

O parecer é favorável.
Em discussão.
Sem oradores, encerrada a discussão.
Os Srs. Senadores e Senadoras já podem votar.

(Procede-se à votação.)

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr. 
Presidente, pela ordem, para dizer que, caso estivesse 
aqui, eu teria votado “sim” na primeira votação, acom-
panhando a deliberação do partido sobre a Mensa-
gem nº 67.

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

Se todas os Srs. Senadores já votaram, vou pro-
ceder à apuração. E Senadoras também.

Vou proceder à apuração.
Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – SIM, 47; 7 votos NÃO.

Nenhuma abstenção.
Total: 54 votos.
A Senhora Presidente da República será comu-

nicada da decisão do Senado.
Encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as demais matérias 
não apreciadas e transferidas para a próxima 
sessão deliberativa ordinária:

12 
REQUERIMENTO Nº 573, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 573, de 2011, de iniciativa da Comissão de Re-
lações Exteriores e Defesa Nacional, solicitando 
voto de solidariedade ao Governo Brasileiro, em 
razão da declaração da Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos da Organização dos Esta-
dos Americanos, em 1º de abril de 2011, na qual 
solicita às autoridades brasileiras a suspensão 
do licenciamento e da construção da hidrelétrica 
de Belo Monte, no rio Xingu (PA).

13 
REQUERIMENTO Nº 574, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 574, de 2011, de iniciativa da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, solicitan-
do voto de censura à declaração da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos da Organi-
zação dos Estados Americanos, em 1º de abril de 
2011, na qual solicita às autoridades brasileiras 
a suspensão do licenciamento e da construção 
da hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu (PA).

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Vamos proceder à lista de oradores.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) – 
Sr. Presidente, só queria que registrasse o meu voto “sim”. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O Senador Roberto Requião votaria “sim”.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Pre-
sidente, o Senador Gim também vota “sim” também 
nesta votação.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Sr. 
Presidente, nas duas votações anteriores, quero con-
signar o meu voto “sim”. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 

AP) – Senadores Blairo Maggi e Jorge Viana votam “sim”.

Vamos ao orador inscrito, Senador Rodrigo Rol-
lemberg. Em seguida, falará pela Liderança o Senador 
Paulo Davim.

Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presi-

dente, só para tirar uma dúvida. V. Ex.ª Já encerrou a 
Ordem do Dia. Não vai haver a votação do CNJ e do 
Conselho Nacional do Ministério Público hoje?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não vamos fazer hoje. Passaremos a fazê-lo na ses-
são de amanhã, porque o quorum da Casa está baixo. 
Trata-se de uma sessão que pede maioria absoluta.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Está bem.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –

Presidente Sarney, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Pela ordem.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Quero indagar de V. Exª 
se não vai haver votação nominal no decorrer da sessão. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Não vamos mais ter nenhuma votação nominal, 
porque já foi encerrada a Ordem do Dia.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Obrigado a V. Ex.ª. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Senadores, quero 
registrar o lançamento, hoje, pela Presidenta Dilma, da 
Comissão do Governo Federal encarregada de prepa-
rar a participação brasileira na Conferência de Desen-
volvimento Sustentável, a Rio+20, que acontecerá no 
anos que vem na cidade do Rio de Janeiro. 

Quero aproveitar a oportunidade para cumprimen-
tar a Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, e 
o Ministro das Relações Exteriores, Patriota, e toda a 
equipe do Governo que vai participar. Estamos diante 
de uma grande oportunidade.

Hoje, recebemos aqui o Senador Cícero Lucena. 
Ele foi o nosso anfitrião também, como Presidente da 
Globe Internacional, em um café da manhã, com a 
presença do Sr. Sha Zukang, que é o Secretário-Ge-
ral da Rio+20, chinês, Subsecretário-Geral da ONU 
e Secretário-Geral da Rio+20. Tivemos a presença 
do Senador João Pedro, Presidente da Subcomissão 
responsável por acompanhar a Rio+20, que parte da 
Comissão de Meio Ambiente; Senador Cristovam Bu-
arque, que é o Presidente da Subcomissão ligada à 
Comissão de Relações Exteriores, diversos Senadores 
e Deputados representantes da Globe.
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O Brasil sediou há 20 anos a Rio-92, que é consi-
derada até hoje pela Organização das Nações Unidas 
a melhor conferência internacional realizada até aqui. 
Naquele momento, três subprodutos daquela confe-
rência foram produzidos – o acordo sobre mudanças 
climáticas, sobre biodiversidade e sobre desertificação 
–, que tiveram diversos desdobramentos, com debates 
importantes sobre esses temas.

Para o ano que vem, o tema previsto é econo-
mia verde e uma governança internacional capaz de 
assegurar a implementação de uma economia verde. 

No início desse processo, Sr. Presidente, dessas 
grandes conferências internacionais, alimentava-se a 
ideia de que o desenvolvimento econômico era incom-
patível com a sustentabilidade ambiental. A grande 
mudança de paradigma trazida pela Rio 92, naquela 
ocasião, foi exatamente introduzir o conceito de desen-
volvimento sustentável. Embora tenhamos avançado 
bastante do ponto de vista conceitual, efetivamente os 
países fizeram muito menos do que suas responsabi-
lidades apontavam naquele momento.

O ano que vem será um ano de grande oportu-
nidade para se fazer uma avaliação do que os países 
fizeram ou deixaram de fazer nesses últimos anos, mas 
também para se fazer uma avaliação e uma formulação 
do que os países devem fazer nos próximos 20 anos. 

Estou absolutamente convencido de que, nos 
tempos modernos, a única forma de desenvolvimento 
é o desenvolvimento sustentável. Para ser sustentável, 
é preciso saber utilizar o capital natural, valorizar esse 
capital natural, através do conhecimento e das inova-
ções tecnológicas, utilizar racionalmente esse capital 
natural, transformá-lo em riqueza de forma sustentável 
e distribuir essa riqueza para o conjunto da população, 
eliminando a pobreza no Brasil e no mundo. 

Relatório recente do Programa das Nações Uni-
das para o Meio Ambiente mostra que a economia 
verde hoje é capaz de promover índices mais elevados 
de desenvolvimento do que a economia tradicional e é 
capaz de compatibilizar desenvolvimento econômico 
com sustentabilidade ambiental...

O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Se-
nador, permite-me um aparte?

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) –...e com combate à pobreza.

Ouço, com muita alegria, o Senador Eduardo 
Braga.

O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Se-
nador Rollemberg, V. Exª, como Presidente da Comis-
são de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, traz 
ao Plenário do Senado da República, no dia de hoje, 
um tema extremamente importante e que precisa da 
atenção dos colegas Senadores e Senadoras da Re-

pública porque trata, efetivamente, de uma oportuni-
dade única para o Brasil, na Rio+20, de consolidar a 
liderança que o Brasil exerce no cenário internacional 
com relação à sustentabilidade econômica, social e 
ambiental. Portanto, V. Exª traz, hoje, a este Plenário, 
uma informação importante, um tema importante, que 
trata não apenas de um país que tem a sua economia 
fundamentada no agronegócio e na agricultura, mas 
também um país que tem a maior floresta em pé do 
Planeta, que possui reservas hídricas extremamente 
importantes e que, neste equilíbrio e neste bom senso, 
tem alcançado o melhor modelo de energia limpa do 
Planeta. Portanto, V. Exª traz um tema de sustentabili-
dade extremamente importante, num momento em que 
o Senado se prepara para debater e votar o novo Có-
digo Florestal, e esta Casa merece estar concentrada, 
atenta a um tema em que o Brasil é líder global hoje e 
que destaca vantagens comparativas para os nossos 
produtos agrícolas, do agronegócio e também produtos 
minerais e derivados da mineração. Parabéns a V. Exª.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Agradeço, Senador Eduardo Braga. Tenho convic-
ção de que V. Exª poderá dar uma grande contribuição a 
esse debate, como Governador do Estado do Amazonas 
que foi, como Governador do Estado mais preservado 
do Brasil. E é claro que um dos nossos grandes desa-
fios é saber valorizar e valorar todo esse capital natural. 
Como V. Exª disse, o Brasil detém as maiores florestas 
do mundo, é um país detentor da maior biodiversidade 
do Planeta, temos as maiores reservas hídricas, temos 
grande parte da nossa matriz energética de origem lim-
pa. Portanto, temos todas as condições de liderar um 
movimento internacional de transição de uma economia 
tradicional para uma economia verde.

Portanto, todos os temas vinculados ao desen-
volvimento sustentável e vinculados ao meio ambien-
te passam a ter uma importância maior nesta Casa.

E eu quero aqui, mais uma vez, registrar a minha 
plena confiança de que esta Casa conseguirá produ-
zir um grande entendimento em torno do Código Flo-
restal, permitindo que o Brasil continue sendo e seja 
cada vez mais um grande produtor de alimentos, uma 
potência na produção de alimentos, na produção de 
agroenergia, mas também uma potência ambiental, que 
saiba utilizar com inteligência e com sustentabilidade 
toda a sua biodiversidade, até porque os produtores 
rurais mais modernos sabem que o grande diferencial 
de competitividade da agricultura brasileira no cenário 
internacional é exatamente o fato de termos uma agri-
cultura extremamente sustentável.

Quero dizer que, como Presidente da Comissão 
de Meio Ambiente, temos atuado conjuntamente com o 
Presidente da Comissão de Agricultura, o Senador Acir, 
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e já começamos e continuaremos os debates sobre o 
Código Florestal conjuntamente, nesta quinta-feira, re-
cebendo a Ministra do Meio Ambiente, Ministra Izabella, 
com a plena convicção de que construiremos um grande 
entendimento que ofereça ao Brasil um Código Florestal 
que dê tranquilidade e segurança jurídica aos nossos 
produtores rurais, mas que seja um código moderno e 
um código com os olhos voltados para o futuro.

Portanto, agradeço...
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Senador. 

Um aparte, Senador Rodrigo.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB 

– SE) – V. Exª me concede um aparte, Senador Rol-
lemberg?

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Concedo o aparte ao Senador Valadares.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Obrigado, Presidenta. Senador, eu gostaria de 
felicitar V. Exª por esse pronunciamento, quando enfo-
ca a questão ambiental, notadamente o andamento da 
proposta relacionada ao Código Florestal. A Câmara 
Federal aprovou uma matéria que não é, a meu ver, 
consensual. Há resistências principalmente no campo 
científico, no campo dos estudiosos do meio ambiente, 
e tenho certeza absoluta de que o Senado vai cumprir 
o seu papel de fazer as emendas necessárias. Eu es-
tarei lá na Comissão do Meio Ambiente para ajudar V. 
Exª a aperfeiçoar a matéria.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Muito obrigado. Tenho certeza, Senador Valadares, 
que, com dois Relatores, dois ex-Governadores, dois 
Senadores experientes, de diálogo, nós conseguiremos 
construir esse entendimento tão benéfico para a Nação.

Ouço com muita alegria o Senador Acir, Presi-
dente da Comissão de Agricultura.

O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Exmº Sr. 
Senador Rodrigo Rollemberg, Presidente da Comis-
são de Meio Ambiente, quero apenas cumprimentá-lo 
pelo seu pronunciamento, mas, acima disso, pelo seu 
trabalho à frente da Comissão de Meio Ambiente, tão 
importante. Nesse momento em que nós passamos a 
discutir, a debater a reforma do Código Florestal, e o 
fazemos junto com as duas Comissões, Comissão de 
Meio Ambiente e Comissão de Agricultura, nós damos 
um exemplo ao País da importância que é trabalharmos 
unidos, tanto ambientalistas quanto produtores rurais, 
o Brasil produzindo conservando. Meus cumprimentos 
pelo seu trabalho à frente dessa Comissão tão impor-
tante, que é a Comissão de Meio Ambiente.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Muito obrigado, Senador Acir. Retribuo os elogios 
que V. Exª faz a mim, fazendo-os também a V. Exª pelo 
trabalho desenvolvido na Comissão de Agricultura. 

Encerro meu pronunciamento, agradecendo a V. 
Exª, Senadora Presidente Marta Suplicy.

Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rol-
lemberg, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Rollemberg.

Com a palavra o Senador Paulo Davim.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – Srª Presidenta, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Pois não.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sena-
dora Marta, eu só gostaria de registrar que eu perdi 
as votações nominais, apesar de ter dado presença, 
porque eu estava numa outra audiência. Então, quero 
registrar todos os meus votos “sim”, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Será registrado, Senadora Vanessa Grazziotin.

Com a palavra o Senador Paulo Davim, como Líder.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Srª Presidente, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Quem está falando? 
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Senador Eduardo Braga.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Pois não, Senador.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Também para 
registrar à Casa que acompanho a orientação da Li-
derança, tendo em vista que era uma votação secreta, 
já registrada a presença, mas apenas para registrar 
nosso voto, acompanhando a indicação da bancada.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Será registrado, Senador Eduardo Braga.

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

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

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Também para 
registrar em Ata que, na primeira votação, eu estava 
presidindo a CCJ e não cheguei aqui a tempo. Queria 
que meu voto ficasse consignado em Ata.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Será registrado, Senador Eunício Oliveira.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Eu agradeço.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com a palavra o Senador Paulo Davim. 

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srs. 
Senadores e Srªs Senadoras, hoje, participei de uma 
audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, 
em conjunto com a Comissão de Assuntos Sociais, 
presidida pelo Senador Paulo Paim, com a presença 
da Anvisa, com a presença da Sociedade Brasileira 
de Endocrinologia, com a presença da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia, com a presença do Conse-
lho Federal de Medicina e da Sociedade Brasileira de 
Nutrologia, para discutirmos sobre a nota técnica pu-
blicada pela Anvisa, baseada numa avaliação da área 
de farmacovigilância da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária a respeito de um possível cancelamento do 
registro de substâncias anorexígenas, tipo sibutramina, 
ou substâncias anfetamínicas com o mesmo objetivo. 
Essa discussão chegou a esta Casa por convocação 
das duas comissões, convocando a Anvisa, mas tam-
bém as sociedades científicas, para que pudéssemos 
discutir, técnica e cientificamente, essa questão, até 
porque obesidade é um problema de saúde pública. 

No Brasil, existem cem milhões de pessoas com 
sobrepeso ou obesidade. Cem milhões! E a retirada des-
sas substâncias anorexígenas, seguramente aumentará 
em 35% a comorbidade nessas situações e aumentará 
a prevalência em 2,4% por ano de obesidade no Brasil, 
o que corresponde aproximadamente a cinco milhões de 
brasileiros a mais com sobrepeso ou obesidade, em um 
eventual cancelamento do registro dessas substâncias.

Há uma preocupação muito grande por parte das 
sociedades científicas e também por parte dos pacien-
tes. Nós sabemos que a Anvisa está movida pelos inte-
resses mais nobres e está assentada em observações 
científicas, mas, por outro lado, todas as sociedades 
científicas de várias especialidades no Brasil, como 
as Sociedades de Cardiologia, de Endocrinologia, de 
Clínica Médica e de Nutrologia, a Associação Médica 
Brasileira e o Conselho Federal de Medicina, por meio 
de suas diretrizes, apontam no sentido contrário. Temos 
absoluta consciência de que, no momento, nós não po-
demos ter no mercado medicamentos que não tenham o 
efeito e a ação que os atuais anoxerígenos apresentam.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – V. 
Exª me concede um aparte?

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Qual-
quer retirada... Em dois minutos, Senador. Qualquer 
retirada dessas substâncias, seguramente, trará um 
grande prejuízo no combate à obesidade e na sua co-
morbidade, que é realmente conhecida por todos que 
trabalham na área de saúde.

Com prazer, Senador Moka.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – 
Quero parabenizar V. Exª, o tema hoje debatido na 
Comissão de Assuntos Sociais, especificamente. Fui 
um daqueles que, durante o requerimento, pediram 
que também fosse ouvida a Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia. Porque acho que essa discussão é 
fundamental. Concordo e quero parabenizar V. Exª e 
que esse debate sirva pelo menos como orientação. É 
importante, na hora em que você tira determinados me-
dicamentos do mercado, você cria problemas enormes 
e, o pior de tudo, o duro é que, às vezes, tira o medi-
camento e não tem nenhum outro para suprir aquela 
necessidade. E isso traz um prejuízo muito grande. E 
a sociedade médica, sobretudo os endocrinologistas, 
é uma obrigação ouvir, até para orientar como vamos 
fazer isso. É claro que a Anvisa certamente tem... V. 
Exª demonstrou a melhor das intenções, e avalio que 
deve ter um monte de critério para isso. Mas a pressão 
é muito grande, e V. Exª, assim como eu, com formação 
médica, sofremos muito isso. Quero parabenizar pelo 
pronunciamento que V. Exª faz e dizer que tomara que 
esse debate... Realmente quero crer que esse debate 
sirva como orientação para a Anvisa.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Muito 
obrigado, nobre Senador Moka.

Srª Presidente, apenas para concluir, dei entrada, 
na tarde de hoje, aqui na Mesa do Senado Federal, a um 
projeto de lei de minha autoria, que dispõe sobre a des-
tinação de recursos da premiação das loterias federais 
administradas pela Caixa Econômica Federal não procu-
rados pelos contemplados dentro do prazo de prescrição, 
ou seja, os prêmios que não forem procurados, reclama-
dos pelos seus ganhadores no prazo legal, deverão ser 
destinados ao Fundo Nacional de Saúde para que sejam 
aplicados no Programa Saúde da Família.

Então, dei entrada nesse projeto de lei agora à 
tarde, Srª Presidente, na confiança de que esta Casa 
o aprovará como mais uma fonte alternativa de finan-
ciamento da saúde. Mas, amanhã, eu terei a oportu-
nidade de dissecar esse projeto de lei que apresentei, 
na tarde de hoje, aqui no Senado.

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

SP) – Obrigada, Senador Paulo Davim.
Com a palavra o Senador João Pedro, como 

orador inscrito.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) – 

Presidenta Marta.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Pois não, Senador Petecão.
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O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Nas votações ante-
riores, votei com a orientação do meu bloco, o PMDB.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Será transcrito, Senador Petecão.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Srª Presidente, chegou à Mesa a indicação para eu 
falar como Líder do PTB. Peço minha inscrição, por-
tanto, para falar pela Liderança do PTB.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Srª Presidente.

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

Eu não entendi, Senador Mozarildo. O senhor 
está inscrito pela Liderança do PTB?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Isso. Foi encaminhado um requerimento.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Sim, sim. Já chegou.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Srª Presidente. Só para pedir... Srª Presidente, 
Srª Presidente.

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

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para registrar o 
meu voto nas votações anteriores. Eu votei com o blo-
co de apoio ao Governo.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Será registrado, Senador Magno Malta.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Srª Presidente, pela ordem. Senador Suplicy.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu quero registrar 
aqui o cumprimento à Mesa Diretora por estar inician-
do, nesta Semana do Meio Ambiente, a utilização do 
papel reciclado, que é uma decisão da Mesa Diretora.

Quero cumprimentar todos os membros, o Se-
nador José Sarney e V. Exª por essa iniciativa, que é 
um exemplo para todos que querem maior sustenta-
bilidade. Muito obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Suplicy. Realmente, essa é 
uma boa iniciativa da Casa.

Com a palavra o Senador João Pedro, como 
orador inscrito.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, no dia 

2, última quinta-feira, a Presidenta Dilma lançou um 
projeto, Srª Presidenta, que considero relevante para 
o nosso País: o Programa Brasil Sem Miséria.

O primeiro aspecto para o qual quero chamar a 
atenção é justamente a coragem do Governo Federal, 
o compromisso do Governo Federal em pautar esse 
assunto, em trazer para o Governo e na presença de 
praticamente dezoito governadores, Senadores, De-
putados, lança um programa e pauta o Governo para 
tratar da miséria, da pobreza.

Srª Presidenta, justamente nesta grande ação 
do Governo da Presidenta Dilma e nesta Semana do 
Meio Ambiente, quero destacar duas ações no Pro-
grama Brasil sem Miséria, que é o Bolsa Floresta e 
o Programa para a Construção de Cisternas, que vai 
tratar, evidentemente, da qualidade e do fornecimento 
da água para os trabalhadores rurais.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Senador João Pedro.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Ora, 
Srª Presidenta, Bolsa Floresta no valor de R$300,00 
e a construção de cisternas se encaixam justamente 
na Semana do Meio Ambiente. E justamente atende 
reivindicações de setores importantes que compõem a 
economia familiar, que compõem a sociedade brasileira.

Concedo o aparte a V. Exª, Senadora Vanessa 
Grazziotin.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Muito obrigada, Senador. Cumprimento V. Exª pelo 
pronunciamento. Quero dizer que essa manifestação, 
esse ato ocorrido no Palácio do Planalto na última se-
mana, a que V. Exª se refere, o lançamento do Progra-
ma Brasil sem Miséria, foi um dos mais belos atos de 
que participei. Não pela quantidade de parlamentares, 
prefeitos, governadores, pessoas do povo, entidades, 
não por isso, mas pelo conteúdo, Senador João Pedro. 
V. Exª destaca questões importantes para o meio am-
biente e para nossa região. Eu destacaria um terceiro 
aspecto: a ampliação e a garantia de venda de seus 
produtos por parte dos agricultores familiares, da agri-
cultura familiar. Ou seja, venda garantida. Isso é muito 
importante, Senador, é muito importante. Tenho certeza 
absoluta de que esse Programa vai dar continuidade às 
mudanças que o Governo brasileiro vem operando no 
nosso país. E são mudanças no caminho da inclusão, 
porque uma sociedade desenvolvida é muito importan-
te. Agora, de nada resolve se tiver um povo pobre, um 
povo que não usufrua desses avanços tecnológicos. E 
é esse movimento que o Brasil faz, que a Presidenta 
Dilma faz. Cumprimento V. Exª pelo pronunciamento, 
Senador João Pedro. Muito obrigada.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Obriga-
do, Senadora Vanessa.

JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL152



22238 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011

Presidente, essa é a segunda sessão, não é? Es-
tivemos juntos no Congresso, numa Sessão Conjunta 
da Câmara dos Deputados e do Senado, pela manhã 
e, agora, aqui no Senado.

Sr. Presidente, primeiro o Governo Federal lança 
um Programa que vai no sentido de aperfeiçoar esse 
grande programa de inclusão e distribuição de renda 
no Brasil, que foi o Programa Bolsa-família. Esse Pro-
grama, que é um novo programa... Eu quero aplaudir a 
Presidenta Dilma Rousseff, eu quero aplaudir a presen-
ça dos Governadores, eu quero aplaudir essa política 
pública, porque ela é um diferencial ao tratar desse 
tema relevante, que é enfrentar a pobreza no Brasil. 

Sou, Sr. Presidente, de uma região tão bonita, tão 
rica, que é a Amazônia, mas que apresenta um índice 
alto, alarmante, de pobres no nosso País, 16,2% da nossa 
população. De uma população rica que o inverso dessa 
riqueza é justamente a falta de uma política que possa 
distribuir a nossa riqueza. Quando o Governo chama a 
atenção da sociedade brasileira, quando o Governo as-
sume e diz que o Estado vai atrás da família indigente, da 
família pobre, é uma mudança significativa, Sr. Presidente.

Não é possível o Brasil, uma liderança reconheci-
da hoje internacionalmente, uma liderança dos BRICs, 
um País que tem como estratégia compor o Conselho 
de Segurança da ONU, um País que é reconhecido, in-
ternacionalmente, por ter a sétima economia mundial, 
carregar uma pobreza histórica de 16,2 milhões de brasi-
leiros e brasileiras que estão abaixo da linha de pobreza.

É hora, Sr. Presidente, de haver, não só da par-
te da Presidenta da República, não só da parte dos 
governadores,

Sr. Presidente, é hora de haver, não só da parte da 
Presidenta da República, não só da parte dos Governa-
dores, não só da parte do Congresso Nacional, mas de 
toda a sociedade brasileira, uma mobilização para pôr 
fim a essa chaga, para por fim a essa ferida social: a 
pobreza absoluta que alcança 16 milhões de brasileiros.

Sr. Presidente, é evidente que esse processo de 
indiferença, de falta de políticas que possam incluir a to-
dos vem de muito longe, é secular. Aí está o exemplo dos 
negros no Brasil, que construíram esta Nação, que con-
quistaram a sua liberdade com a abolição da escravidão, 
mas que ficaram abandonados depois à sua própria sorte. 

Sr. Presidente, eram poucas as políticas que al-
cançavam a Nação no sentido de incluir a todos e a 
todas. Então, quando no século XXI, o Governo Federal, 
por meio de várias ações, chama as lideranças nacio-
nais, chama os empresários, chama a sociedade civil 
organizada para abraçar, para diminuir, para encarar 
a pobreza no Brasil, merece nesta Casa o aplauso, o 
apoio e a participação.

Sr. Presidente, quero chamar a atenção para os 
dados no último censo do IBGE aqui no Brasil, porque, 
segundo o censo, as populações mais empobrecidas 
são justamente os negros e os indígenas do nosso País. 

Nós precisamos, além do Governo Federal, cha-
mar a atenção dos Governos Estaduais, dos Prefeitos 
Municipais para a criação, para a articulação de polí-
ticas públicas que possam fazer com que os negros, 
os índios, os pobres deste País possam ser incluídos, 
possam ser notados, sentidos, considerados, possam 
ser chamados de cidadãos.

A pobreza no Brasil envergonha aqueles que pri-
mam pela cidadania, que lutam pela cidadania. Quero 
lembrar aqui do gesto das ONGs, do Betinho, esse bra-
sileiro que chamou a atenção da sociedade civil para a 
construção de políticas da mobilização, no sentido de 
encararmos a pobreza, de não olharmos com indiferença 
para os brasileiros e brasileiras que vivem na pobreza.

É hora de enfrentarmos esse tema sem achar que a 
pobreza é uma dádiva que caiu do céu. Só há a pobreza 
porque há a indiferença, a falta de solidariedade, a falta 
de políticas públicas que possam incluir a todos e a todas.

É evidente, Sr. Presidente, que a educação, que 
a sala de aula, que o professor bem pago é peça im-
portante nesse processo de enfrentar e por fim à po-
breza aqui no Brasil. 

Falo dessa forma, Sr. Presidente, e é evidente que 
reconheço os últimos avanços: 28 milhões de brasileiros 
saíram da linha abaixo da pobreza. Nós temos um País 
que hoje consome, nós temos um País, hoje, que com-
pra, importante na macroeconomia, na nossa economia. 

É importante destacar a política do governo do ex-
-presidente Lula, que repôs o salário mínimo. São políti-
cas que vão tratando e revertendo essas desigualdades.

Mas quero chamar a atenção e destacar a política 
de combate à miséria lançada no dia 2 pela Presidenta 
Dilma. É mais um passo, talvez um passo mais consis-
tente, mais largo, mais profundo no sentido de fazer 
este País com uma sociedade mais igual, mais solidária. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, nesta tarde. 
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. João Pedro, a 
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Inácio Arru-
da pela liderança do PCdoB. 

V. Exª dispõe do tempo regimental. 
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, quero inicialmente prestar contas de missão 
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que cumpri, em nome do Senado Federal, na reunião das 
40 maiores cidades do mundo, em São Paulo, em ativi-
dade, digamos assim, regular desse conjunto de cidades 
que convidou para participar um número significativo de 
cidades médias e pequenas. O foco do debate produzido 
por prefeitos, executivos, gestores na área de resíduos 
sólidos, transporte, meio ambiente, energia – temas em 
que tive participação mais ativa na C-40 – com a partici-
pação do Senado e da Câmara, do Congresso Nacional 
e dessas cidades, é o tema da Rio+20.

Trata-se de uma conferência das Nações Unidas 
em que devemos puxar para participar as três conven-
ções do debate inicial das Nações Unidas sobre a ques-
tão do meio ambiente e do desenvolvimento, quais sejam: 
a Convenção do Clima, convenção das mais discutidas, 
debatidas ano a ano; a Convenção da Biodiversidade e 
a Convenção de Combate à Desertificação. 

Essas três convenções, dirigidas pelas Nações 
Unidas, precisam estar na Rio+20 para dar-lhe o su-
porte de quem discute esses temas com a responsa-
bilidade de Nações que pretendem alcançar o grau de 
desenvolvimento que permita aos seus povos qualida-
de de vida elevada. 

Esse é o propósito do debate na Rio+20: como 
elevar a qualidade de vida do povo na Terra e, ao mes-
mo tempo, equacionar os dilemas da preservação ou 
da recuperação ambiental tendo como foco, evidente, 
os interesses das nossas Nações?

Geralmente, assistimos gente querendo ditar re-
gras para países em desenvolvimento. Há pouco tem-
po eram os chefes do Fundo Monetário Internacional 
que andavam com as suas maletas a deitar regras e 
ordens de como a economia deveria ser desenhada e 
desenvolvida por essas Nações. Normalmente eram 
regras que beneficiavam os desenvolvidos e os paí-
ses mais ricos em detrimento de países como o Brasil.

Agora, muito querem dizer como é que devemos 
usar os nossos recursos naturais – lá de fora. Como é 
que nós devemos preservar e cuidar. Quem diz como 
nós devemos somos nós. Nós temos de ter autoridade, 
autonomia, como nação soberana, para tratar desse 
tema. Foi assim que discuti dentro da C-40 e é as-
sim que me preparo para discutir, no próximo ano, na 
Rio+20, os temas de interesse do Brasil e do mundo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro 
quero prestar conta da minha atividade externa, em 
uma conferência apoiada pela Nações Unidas, que é a 
C-40, com prefeitos de mais de 100 cidades do exterior 
e uma participação muito ativa do Estado de São Paulo.

Estive acompanhando o nosso Presidente da Co-
missão Temporária que trata da questão da defesa civil no 
Estado de Santa Catarina, na Assembléia Legislativa do 
Estado de Santa Catarina; depois, fizemos uma reunião 

com o Governador do Estado, evidente que o tema da de-
fasa civil tem também interface com a questão ambiental.

Fomos acompanhados pelos Senadores Casildo 
Maldaner e Paulo Bauer, do Estado de Santa Catarina. 
Tivemos também presente o primeiro suplente do Se-
nador Luiz Henrique, que não pôde estar presente na 
reunião, mas seu primeiro suplente acompanhou toda 
a atividade da nossa comissão temporária.

Sr. Presidente, considero muito importante que 
a gente possa prestar contas de cada atividade des-
tas, porque ali estamos em nome do Senado Federal. 
Muitas vezes, as pessoas podem indagar: - “Por que 
você não estava na sua cidade de Fortaleza, no Cea-
rá?” Porque eu estava cuidando de Fortaleza, discu-
tindo os rumos das cidades brasileiras, em São Paulo, 
na AC 40, e estava discutindo em Santa Catarina os 
rumos da defesa civil, que tanto interesse tem para a 
minha cidade, para o meu Estado.

Em seguida, Sr. Presidente, quero anunciar que 
o nosso Estado, o Estado do Ceará, digo assim pe-
las mãos zelosas do nosso Governador Cid Gomes, 
cumpriu, nós podemos dizer, as exigências da Pe-
tróleo Brasileiro S/A, a Petrobras, a mais importante, 
digamos assim, companhia da América Latina, para 
construirmos ali, no nosso Estado do Ceará, a Refi-
naria Premium II, que ficará em Caucaia, na fronteira 
com São Gonçalo, uma ponta dentro de São Gonçalo, 
praticamente dentro da cidade, do distrito de Pecém, 
no Ceará, onde temos um porto.

A Refinaria Premium, nós podemos dizer, muda 
a face da economia do Estado do Ceará; não apenas 
a refinaria, pois temos muitos outros grandes empre-
endimentos, mas esse tem um peso especial, uma ca-
racterística distinta, porque vai refinar o petróleo. Vamos 
vender petróleo a partir do Ceará para o exterior e tam-
bém poderemos abastecer o mercado interno. Mais do 
que isso, a refinaria é um ponto de atração de grandes 
empreendimentos outros, em muitas outras áreas que 
vão desde fornecedores até empresas que precisam de 
um pólo petroquímico próximo para poder existir.

Então tivemos uma espécie de peleja para con-
quistar esse grande empreendimento que envolveu o 
Governador do Ceará, que envolveu a sua equipe e que 
nos envolveu aqui no Congresso Nacional, na Câmara 
e no Senado, eu e os nossos dois colegas Senadores 
da atual bancada: Eunice e Pimentel e os Senadores 
da gestão ou das legislaturas anteriores.

Mas digo que tivemos primeiro uma pendência 
com a nação Anacé, os seus remanescentes, que 
não habitavam mais a região, mas ali tinham a sua 
história contada. Por isso buscamos negociar e esse 
trato foi realizado pelo Governador do Estado, com 
os representantes da nação Anacé, juntamente com 
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o Ministério Público Federal, que acompanhou todos 
os passos. Não houve uma iniciativa do Governo do 
Estado para cumprir as exigências da Petrobras que 
não tivesse, digamos, o acompanhamento do Ministé-
rio Público Federal no Estado do Ceará. Ele que tem 
a responsabilidade para defender os interesses das 
tribos nativas. E, se formos percorrer todo o nosso li-
toral, de ponta a ponta, no Brasil, não há um local que 
nós não tenhamos o vestígio e a presença da grande 
nação tupi, do povo tupinambá, com as suas várias tri-
bos espalhadas, desde o Amapá até o Rio Grande do 
Sul, evidentemente. Com uma vantagem, eles falavam 
uma língua só naquela época. Então o Estado do Ceará 
buscou cumprir, fazendo o acordo importante, neces-
sário, para garantir que aquela nação seria honrada 
nas suas exigências e na sua pauta de reivindicação. 
Assim fez o Governador Cid Gomes e honramos, por-
tanto, essa reivindicação da nação Anacé.

Em seguida veio o passo da desapropriação, a 
negociação com os proprietários de dois mil e poucos 
hectares que vão compor o espaço para a construção 
da refinaria Premium II.

O Governador desapropriou e negociou com cada 
proprietário. Para aqueles que não ficaram contentes, 
é evidente que havia recursos para serem apreciados 
no campo administrativo e, em seguida, no campo ju-
dicial, mas praticamente todos os proprietários fizeram 
um bom acordo com o Estado do Ceará, permitindo que 
esse aprovasse na Assembleia Legislativa a doação do 
terreno para a Petrobras, que vai receber o terreno do 
Estado do Ceará, que já está pronto, não falta mais nada.

Em seguida, o mais importante e o último passo de 
uma longa jornada de discussão e debate no Estado do 
Ceará. Depois de duas importantes audiências públicas 
– uma no Município de Caucaia, outra, no Município de 
São Gonçalo, onde estive em nome do Congresso Na-
cional, para participar do debate sobre as conseqüências 
positivas e negativas, como mitigar cada aspecto negati-
vo –, depois dessas audiências públicas, partimos para 
a última audiência, já no âmbito do Conselho Estadual 
de Meio Ambiente. Em seguida, o Conselho, reunido em 
votação, decidiu garantir a licença prévia para que a refi-
naria possa ser instalada no Estado do Ceará.

Então, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, toda 
a pendência do nosso Estado, o Ceará, para cumprir as 
corretas exigências da companhia, da Petrobras foram 
honradas. Digamos que, agora, estamos no passo seguin-
te, que é o passo da Petrobras, é o passo de Gabrielli que 
queremos ver no Estado do Ceará o mais rápido possível, 
porque queremos refinar esse petróleo logo, porque tem 
aquela história da pedra lascada: a Idade da Pedra não 
foi ultrapassada porque faltou pedra. Também a era do 
petróleo pode ser ultrapassada não pela falta dele. Ele 

pode sobrar. Precisamos utilizá-lo agora enquanto é ne-
cessário, quando é importante, significativo e pode ajudar 
a nossa economia e a economia do Ceará.

Diria mais ou menos assim: agora, cumprimos a 
nossa parte e as exigências corretas. Não questiona-
mos uma exigência da Petrobras. Dissemos “ok” e as 
honramos. Agora, a bola está com a Petrobrás, para 
que possamos dar início à execução desse grande 
empreendimento para o nosso Estado, para o Ceará, 
que é a construção da refinaria Premium II em nosso 
Estado, meu caro Casildo Maldaner, a quem concedo 
um aparte com certeza ilustrativo do nosso pronuncia-
mento nesta tarde, início de noite. 

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – Se-
nador Inácio Arruda, quero cumprimentá-lo pelo esforço 
e pela luta que faz em torno do Ceará. Os preâmbulos 
da refinaria já foram colocados, pelo que tirei, pelo que 
senti, depreendi de V. Exª. Agora, a bola, como diz V. 
Exª, está com a Petrobras. A refinaria, hoje, é um ca-
minho, sem dúvida, extraordinário até porque muitas 
delas já existem no Brasil em função do petróleo, que 
hoje praticamente não vem da Arábia Saudita. É o nosso 
petróleo. Os equipamentos são diferentes. O petróleo 
da Arábia não é do mesmo tipo do nosso petróleo do 
Brasil. Hoje tem que ter uma refinaria diferenciada. As 
usinas antigas estão procurando se readaptar, se re-
formar para que possam trabalhar o petróleo brasileiro. 
V. Exª defende no Ceará uma nova refinaria para ser 
o caminho, sem dúvida alguma, para aproveitar. Aliás, 
é caminho que até nós, em Santa Catarina, estamos 
pensando, só que o Ceará já foi bem mais adiante. Nós 
estamos engatinhando. Estamos com isto na cabeça – 
uma refinaria pequena, moderna – em função até do 
pré-sal, em função inclusive de São Francisco, Itajaí, 
que tem a questão do óleo, uma vazão que temos na 
região de Santa Catarina. A gente pensa nisso. Na hora 
de cumprimentá-lo quero fazer também uma pequena 
referência ao início do seu discurso. V. Exª esteve tam-
bém em Santa Catarina no último fim de semana como 
Vice-Presidente da Comissão de Defesa Civil, que foi 
criada temporariamente nesta Casa, sob a Presidên-
cia do Senador Jorge Viana, para buscarmos saídas 
em defesa civil no Brasil; uma legislação que, além de 
preventiva, seja também de recuperação, que esteja 
pronta para atender. Quero cumprimentá-lo porque 
Santa Catarina ficou grata com a ida de V. Exª; não só 
Santa Catarina, mas também o Rio Grande do Sul e 
o Paraná, onde esteve em uma audiência pública na 
Assembleia Legislativa, para colher informações, ideias, 
propostas. A presença de V. Exª, como Vice-Presidente 
da Comissão, sem dúvida alguma, engrandeceu a nós 
todos. Muitos amigos de V. Exª, catarinenses, tiveram 
o momento, a oportunidade de abraçá-lo, de matar 
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saudades com a sua presença. Quero cumprimentá-lo 
por dois fatores: um é o caso da refinaria de petróleo 
no Ceará.E o outro é o que V. Exª abordou no início, 
em função da Comissão, que, neste final de semana, 
se não estou equivocado, tem agendada uma audiên-
cia pública no Sudeste, mais precisamente no Rio de 
Janeiro, onde estaremos tratando também das ques-
tões climáticas e do monitoramento da Defesa Civil. E 
V. Exª, naturalmente, estará lá.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Agradeço a V. Exª o ilustre aparte que faz e aproveito 
para agradecer a acolhida calorosa do nosso Presidente 
da comissão estadual, Kennedy Nunes – não sei se é 
John Kennedy Nunes –, e de toda a assessoria da nossa 
colega de Partido Angela Albino, conterrânea de V. Exª 
nos mandatos, que colocou toda a sua assessoria para 
nos ajudar e nos acolher, e também do Governador, que 
nos recebeu carinhosamente, com a preocupação que 
ele tem de contribuir com a nossa comissão temporária 
para que ela saia dali com êxito; aos bombeiros civis, 
que são voluntários, uma iniciativa muito interessante de 
Santa Catarina e do Sul do País, que devemos examinar 
para o restante do Brasil para vermos como podemos 
aproveitar aquela experiência tão rica de Santa Catarina. 

Mas quero concluir, Sr. Presidente, reafirmando 
nosso propósito. O Ceará precisa desse empreendi-
mento. É uma necessidade. Nós precisamos não só 
porque temos petróleo, pouco ainda – talvez daqui a 
pouco precisemos refinar o de Santa Catarina, um 
pouquinho –, mas, sobretudo, para a necessidade do 
progresso, do desenvolvimento...

(Interrupção do som.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Fora 
do microfone.) – Vou concluir, Sr. Presidente. 

Da nossa necessidade, da necessidade do Ceará.
Olha, não é fácil, meu caro Presidente, o Ceará com-

prar um terreno numa área industrial caríssima e dizer: “Está 
aqui, Petrobras; põe aqui a refinaria”. Então, essa parte 
nós resolvemos. Os embaraços todos, com o Ministério 
Público, com as tribos nativas, tudo isso nós resolvemos.

Agora, decisão da Assembleia, decisão do Con-
selho Estadual do Meio Ambiente, soluções locais 
tratadas e resolvidas, nós nos encaminhamos para a 
Petrobras, que sempre tem-nos atendido muito bem, 
para que ela dê início a essa obra, que é muito signi-
ficativa no nosso Estado, que tem um peso sem igual 
no Estado do Ceará, que é importante para a nossa 
economia, para o desenvolvimento do nosso Estado 
e para o desenvolvimento do Nordeste e do Brasil. 

Nós concluímos, Sr. Presidente, com um apelo a 
essa instituição de mais de meio século de existência 

no nosso País para que a gente honre esse compro-
misso com o Estado do Ceará. 

Um abraço.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Com a palavra, o Senador Mozarildo 
Cavalcanti.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem, Se-
nador Randolfe.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Excelência, solicito a 
justificativa, pelo art. 13 da Casa, da minha ausência nas 
votações ainda há pouco. E justifico já o porquê da ausên-
cia. Eu estava nesse momento no lançamento da Frente 
Parlamentar Mista por um Sistema Tributário Nacional 
Justo. Essa articulação foi executada ainda há pouco por 
objeto de uma ação organizada da Associação Nacional 
dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Anfip; da Febra-
fite; da Fenafim; do Fenafisco; do Sindicato Nacional dos 
Auditores-Fiscais do Trabalho e do Sindifisco Nacional.

Essa Frente Parlamentar organizada e articulada 
por essas entidades, com a nossa participação, com a 
participação dos Senadores aqui desta Casa e de 230 
Deputados Federais, defenderá como princípio a justiça 
tributária, tendo como princípio fundamental que quem 
tem mais deve pagar mais, no nosso Sistema Tributá-
rio Nacional, e quem tem menos deve pagar menos.

Então, por essa razão, eu queria que V. Exª regis-
trasse a presença nas galerias desta Casa dos represen-
tantes dessas entidades que citei e registrasse também 
o lançamento, nesta tarde, da Frente Parlamentar Mista 
por um Sistema Tributário Nacional Justo. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador, a Ata registrará a solicitação 
de V. Exª.

Com a palavra, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu 
quero hoje fazer um registro, Senador, que, na verdade, 
eu devia ter feito há alguns dias. Trata-se da comemo-
ração dos 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil.

Eu quero ler duas matérias da Assembleia de 
Deus no meu Estado, que completa 96 anos de idade. 
Portanto, apenas quatro anos depois da fundação da 
Assembleia de Deus em Belém, no Pará, a Assembleia 
de Deus de Roraima também começou a funcionar.

JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL156



22242 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011

Quero dizer que, em todo o País, a Igreja Evan-
gélica Assembleia de Deus comemora 100 anos, como 
eu falei, tendo como fundadores os missionários Daniel 
Berg e Gunnar Vingren.

No ano de 1915, chegou do Pará a Roraima o ce-
arense Cordolino Teixeira Bastos, juntamente com sua 
família, e fixou residência na Ilha de Maracá, próximo ao 
rio Uraricuera, na fazenda Altamira, de propriedade do 
Sr. Antonio Pinheiro Galvão, local onde muitos aceitaram 
Jesus como seu Salvador, entre eles a irmã Rita Pinheiro 
Galvão e Rosa Galvão, estas avó e bisavó do Pastor Isa-
mar Ramalho, natural do Estado de Roraima, que presi-
de a Assembleia de Deus no meu Estado já há 12 anos.

Em Boa Vista, a comemoração ganhou uma pro-
gramação de três dias de celebração com um grande 
batismo, sendo o maior a ser realizado no Estado.

Em Roraima, a Igreja Evangélica Assembleia de 
Deus é considerada a maior denominação e possui 
368 congregações, com 182 pastores e evangelistas, 
além de 46 missionários espalhados em terras indí-
genas e países no continente africano, na Guiana, no 
Peru e na Venezuela.

Já se passaram, portanto, 96 anos que a Assem-
bleia de Deus, no meu Estado, atua, e o trabalho só 
tende a crescer. Investe em ações no âmbito espiritual, 
educacional, político e social, pois, assim, contribui – isso 
está provado – para o bem-estar da comunidade local.

Destacam-se, entre seus projetos sociais: Minha 
Casa, uma Bênção, que são construções de casas para os 
membros da igreja que estejam necessitando de moradia 
e não possuam condições para realizar esse sonho, que 
é o de todo ser humano; Minhas Mãos para Deus, voltado 
para o recolhimento de produtos para suprir as necessida-
des das famílias; projeto que atualmente arrecada roupas, 
calçados, alimentos, brinquedos, entre outros, chegando 
a auxiliar mais de 250 famílias cadastradas. Só em 2010, 
arrecadou cerca de 50 toneladas desses materiais.

Merece destaque ainda o projeto Baby Chá Mis-
sionário, uma ação voltada a adquirir produtos infantis 
para compor o enxoval para atender a mulheres grávi-
das, tanto da igreja quanto da sociedade, e o Serviço 
Carcerário, voltado para a ressocialização de cidadãos 
excluídos da sociedade.

A comunidade assembleiana destaca, no âmbito 
espiritual, o projeto Minha Casa, Uma Igreja, que tem 
como foco o ensino bíblico genuíno nos lares roraimen-
ses, abrangendo todas as faixas etárias da socieda-
de roraimense, além da Escola Bíblica Dominical, um 
marco na Assembleia de Deus no Brasil. 

No campo educacional, por meio do Instituto Asem-
bleiano de Extensão e Pesquisa, com incentivo contínuo 
na capacitação de líderes tanto no ensino secular quanto 
no ensino voltado à teologia, investiu na Escola Prepa-

ratória de Obreiros, que atualmente faz parte da grade 
curricular de ensino do Instituto de Ensino da Assembleia 
de Deus e que tem como foco ainda os cursos voltados 
à graduação, à pós-graduação, à musicalização e à ora-
tória, abertos à comunidade em geral. 

Quero também me referir ao documento produzido 
pela assessoria de comunicação da Assembleia, que 
retrata o evento que marcou os 96 anos da Assem-
bleia de Deus em Roraima e os 100 anos da mesma 
Igreja no Brasil. 

O centenário, portanto, foi comemorado na noite 
de sábado, no dia 4, em Boa Vista, no meu Estado de 
Roraima. Na programação, ocorreram cinco carreatas 
que saíram simultaneamente de cinco pontos da cida-
de até a Praça do Centro Cívico, chegando, portanto, 
ao centro da cidade. 

Junto aos irmãos lá presentes, no local, deu-se 
o início do culto de celebração. Na ocasião, foram ba-
tizadas em água 550 pessoas vindas de toda parte do 
Estado de Roraima, inclusive um homem de 99 anos 
que também foi batizado, e houve também várias re-
conciliações. Aí segue a descrição, inclusive chaman-
do atenção para o fato de que, apesar da chuva, não 
houve o arrefecimento da solenidade, que manteve, 
durante várias horas, a celebração.

Portanto, fazendo esse registro, quero pedir a V. 
Exª, Sr. Presidente, a transcrição dos documentos que 
trago em relação à Assembleia de Deus não só no meu 
Estado, como também a Assembléia de Deus no Brasil. 

Cumprimento todos os membros da Igreja Evan-
gélica Assembleia de Deus no meu Estado, por in-
termédio da pessoa do Pastor Isamar Ramalho, que, 
pela prova de estar há doze anos dirigindo aquela As-
sembleia, mostra que os seus irmãos o veem com a 
capacidade de conciliar, de harmonizar, de fazer com 
que a pessoas, de fato, valorizem a vida espiritual e 
também cuidem daquelas pessoas carentes que pre-
cisam, às vezes, de um conforto, de uma presença, 
de uma moradia, de um alimento ou de um agasalho. 
Por sinal, o meu Estado agora está atravessando uma 
calamidade, uma enchente provocada pelas chuvas 
que não se via há 35 anos, e tem, entre os diversos 
colaboradores nesse trabalho, várias instituições, entre 
as quais a Assembleia de Deus.

Então, deixo aqui o meu registro, solicitando, 
como já disse, a transcrição das matérias que fazem 
parte desse conjunto.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e §2º do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Ca-
valcanti, o Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presi-
dente, deixa a cadeira da Presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Blairo Maggi.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR 
– MT) – Agradeço ao Senador Mozarildo. V. Exª será 
atendido, na forma do Regimento, na transcrição so-
licitada.

Passo a palavra ao Senador Magno Malta, Líder 
do PR. (Pausa.)

O Senador Magno não está presente. Passo a 
palavra, então, ao Senador Cyro Miranda, pela Lide-
rança do PSDB.

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente...

Senador Cyro, permita-me só registrar o meu 
voto nas votações anteriores.

Sr. Presidente, eu gostaria que registrasse em 
ata. Eu não pude estar presente, mas eu gostaria que 
constasse o meu voto favorável às autoridades que 
foram hoje votadas aqui neste plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Será registrada na ata, Senadora Lúcia Vânia, 
a sua manifestação.

Obrigado.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente 
Blairo Maggi, Srªs e Srs. Senadores, todos nós, com-
prometidos com o desenvolvimento do Brasil e, em 
particular, com o de Goiás, vemos com extrema pre-
ocupação a decisão a ser tomada amanhã pelo Con-
selho Administrativo de Defesa Econômica – Cade em 
relação à Brasil Foods, empresa resultante da fusão 
da Sadia com a Perdigão.

Nós não cremos que a decisão seja desfavorável 
à fusão, até porque, se isso vier a ocorrer, será um sinal 
ruim para o futuro da economia brasileira. 

Uma decisão contrária à fusão vai gerar gran-
des prejuízos para a Brasil Foods, que hoje disputa o 
mercado mundial fazendo frente a outras empresas do 
setor e se coloca como a terceira maior exportadora 
do País, atrás apenas da Vale e da Petrobras.

Como assinala o editorial do Brasil Econômico 
de hoje, sob o título “As luzes e as trevas”, cujo teor 
peço seja transcrito nos Anais do Senado Federal, se a 
intervenção vier, a Brasil Foods – BRF ainda terá a sa-
ída de procurar a Justiça para resguardar seus direitos. 
Mas, caso isso venha a ocorrer, a empresa precisará 
contratar advogados e utilizar o tempo, os recursos e a 
energia de executivos mais úteis se estivessem 100% 
voltados para a ideia de fazer a companhia crescer.

Sr. Presidente, nós esperamos que os conselhei-
ros do Cade, ao serem sabatinados nesta Casa, com-

prometam-se com o pleno progresso da economia no 
Brasil, reflitam bastante sobre a importância da Brasil 
Foods para a economia nacional.

Os números da empresa impressionam. São 120 
mil empregados, ou seja, a maior empregadora direta 
do Brasil. Além disso, há vinte mil produtores rurais in-
tegrados, que engordam aves e suínos. São mais de 
cinqüenta mil acionistas de uma empresa com atua-
ção em 140 países. As exportações da empresa che-
garam a 9,2 bilhões de reais em 2010 e colocam-na 
como a maior exportadora de aves do Planeta, com 
20% do mercado.

Por isso, se o Cade vier a entender que as mar-
cas da BRF não poderão permanecer juntas, haverá 
comemoração dos concorrentes. Não dos concorren-
tes brasileiros, mas dos estrangeiros, porque é no 
mercado internacional que se encontram os concor-
rentes da BRF.

É digno de nota que, conforme salienta o editorial, 
o Cade nunca tomou uma medida exemplar contra uma 
empresa poderosa que tentou impedir os concorrentes 
menores de se estabelecerem no mercado.

Srªs e Srs. Senadores, a decisão do Cade, ama-
nhã, estabelecerá um marco divisório e indicará se 
o Brasil terá ou não chances de competir no mundo.

Na verdade, a reunião de amanhã em relação à 
BRF vai sinalizar se o desejo das autoridades é por 
um mercado interno vigoroso, formado por empresas 
fortes e eficientes, ou, na direção oposta, um merca-
do de firmas raquíticas e proibidas de cometer o erro 
gravíssimo de tentar crescer.

Mas o pior de uma decisão contrária à BRF será 
deixar o mercado brasileiro vulnerável aos fortes con-
correntes internacionais, ávidos pelo potencial de nos-
sos consumidores.

Nosso desejo é que os conselheiros do Cade 
reflitam minuciosamente sobre a importância da BRF 
para a economia do Brasil e para conquistarmos um 
mercado internacional de alimentos.

Inclusive, Sr. Presidente, é injusto levar dois anos 
e três meses para tomar uma decisão.

Requeiro, portanto, a transcrição na íntegra do 
edital do Brasil Econômico nos anais do Senado Fe-
deral e conto com o bom senso de todos os conse-
lheiros do Cade.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR CYRO MIRANDA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Agradeço ao Senador Cyro Miranda.

Quero, Senador, associar-me as suas preocu-
pações, uma vez que tenho conhecimento profundo 
sobre essas duas empresas. Elas atuam no Estado de 
Mato Grosso e não vi, depois da sua fusão, qualquer 
dificuldade de relacionamento com os seus clientes, 
tanto fornecedores quanto clientes. Portanto, quero me 
somar aqui ao seu discurso e colocar a preocupação 
da não fusão dessas empresas e o problema que pode 
trazer não só para os pequenos produtores, aqueles 
que estão trabalhando no campo, mas também nas 
questões dos grandes negócios que se fazem pelo 
mundo afora em nome dessas empresas.

Concedo a palavra ao nobre Senador Walter Pi-
nheiro, que está inscrito para o seu pronunciamento e 
terá 20 minutos, na forma do Regimento.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes do nos-
so pronunciamento, gostaria de registrar, na tarde de 
hoje, a presença de uma delegação da nossa impor-
tante cidade de Cruz das Almas, cidade do recôncavo 
baiano muito conhecida pelo povo brasileiro, primeiro 
por ser a cidade que sedia a importante unidade da 
Embrapa no Estado da Bahia, da pesquisa. A cidade 
que sediou, até pouco tempo atrás, até 2006, uma 
unidade da escola de agronomia da Universidade Fe-
deral da Bahia, que, a partir deste ano, passou a ser 
o embrião da nossa Universidade Federal do Recôn-
cavo da Bahia, uma das grandes conquistas, a segun-
da universidade federal da Bahia depois de sessenta 
anos de universidade.

Essa cidade também é muito conhecida – e esse 
período é muito propício para citar isso – pela carac-
terística da relação cultural. É na cidade de Cruz das 
Almas que se realizada a grande festa junina, assim 
como em outras cidades baianas. Para eu não ser in-
justo, eu diria como nos 417 Municípios da Bahia onde 
o São João é comemorado, mas Cruz das Almas tem 
a proeza de fazer uma grande festa, conhecida inclu-
sive pela guerra de espadas, uma das brincadeiras 
patrocinadas pelos nossos grandes companheiros que 
fazem daquela festa uma das mais bonitas do Estado 
da Bahia, diria até do Brasil. É a expressão literal da 
cultura nordestina durante o São João.

Portanto, estão aqui conosco, na tarde de hoje, 
Osvaldo da Paz, Vereador do PT na cidade de Cruz 
das Almas, Manoel Borges, também Vereador do Parti-
do dos Trabalhadores na cidade de Cruz das Almas, a 
companheira Raquel Braga, Presidente da Coopermulta 
na cidade de Cruz das Almas, e o nosso companhei-

ro Manoel Passos, que é o Presidente da Câmara de 
Vereadores daquela cidade.

A esses companheiros e à companheira que aqui 
nos visitam, quero fazer o registro dessa importante 
presença, ao tempo em que devolvo, por meio dessa 
delegação, um forte abraço àquele povo cruz-almense 
que me recebeu como filho da terra, onde tive oportuni-
dade de participar por diversas campanhas. Iniciamos 
ali, em 2000, a luta pela conquista da Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia. 

Levem também o meu abraço ao nosso compa-
nheiro Orlandinho, Orlando Pereira, Prefeito daquela 
cidade, figura pela qual nutrimos uma relação para 
além da relação de companheirismo de partido. Or-
lando é uma pessoa da nossa estima, do nosso peito, 
do carinho, da convivência, um grande companheiro, 
assim como o povo cruz-almense tem se destacado 
por essa característica.

Portanto, Sr. Presidente, quero aqui fazer este 
importante registro da presença dessa delegação da 
cidade de Cruz das Almas.

Srªs e Srs. Senadores, ocupo esta tribuna na 
tarde de hoje para discutir duas questões fundamen-
tais sobre a política de telecomunicações no Brasil. 
Intimamente, essas questões estão relacionadas à 
cobertura das zonas rurais e à política de espectro de 
radiofrequência. 

O Brasil tem, hoje, 20% da sua população vivendo 
em áreas rurais, cerca de 40 milhões de brasileiros.

Na América Latina, obviamente, em termos re-
lativos, em termos percentuais, existem países como 
o Paraguai, a Bolívia, o Peru, a Colômbia que têm até 
um número mais elevado de população vivendo na 
zona rural; mas os nossos 40 milhões de habitantes 
da zona rural representam a maior população rural 
na América latina em um só país. Quarenta milhões 
de pessoas equivalem praticamente à população de 
duas Austrálias e à metade de toda a população rural 
da América do Sul. 

Esses 40 milhões de cidadãos buscam a cida-
dania plena, no sentido de ter acesso a serviços e, 
principalmente, a buscar elementos básicos para a 
sua sobrevivência no meio rural, como terra, saúde, 
eletricidade, telecomunicações, financiamento, educa-
ção, moradia, enfim, para passar a viver na zona rural 
com dignidade, com cidadania. 

Uma das áreas mais carentes do campo brasi-
leiro é exatamente o acesso à telefonia. Não falo de 
uma telefonia como a do passado recente, quando a 
chegada da telefonia à zona rural era botar um orelhão, 
mas em banda larga, para poder atender a maioria da 
população. 
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Portanto, é inaceitável, tendo em vista que es-
tamos no século XXI, que o acesso a tecnologias de 
informação e de telecomunicação, os chamados TICs 
– que é algo essencial para a cidadania plena -, ainda 
não tenha sido algo que nós pudéssemos chamar de 
atendimento a esses 40 milhões de brasileiros.

O setor de telecomunicação no Brasil cresceu 
ao ponto – eu diria – de ser o mais festejado no mun-
do. Nós temos hoje 40 milhões de linhas fixas, mais 
de 200 milhões de telefones celulares, mas isso não 
significa, por exemplo, que esses 200 milhões estão 
distribuídos espacialmente; eles estão concentrados. 
Se eu fizesse aqui o balanço por Brasília, eu poderia 
afirmar que cada brasiliense tem dois celulares – tem 
gente que até carrega quatro.

Portanto, este País, que já atingiu 20 milhões de 
conexões de banda larga, fixas e móveis, precisa ago-
ra olhar para o campo, precisa olhar para as pessoas 
que estão vivendo na zona rural, incluí-las, tratá-las 
como cidadãs.

No entanto, as áreas rurais continuam com de-
ficiências, o que afeta questões fundamentais, como, 
por exemplo, a questão da democracia, o acesso a 
informação, a migração campo–cidade. A nossa ha-
bilidade em fazer progredir um País em pleno sécu-
lo XXI atrasa o desenvolvimento, não chega com as 
questões estruturantes, não sintoniza essa população 
com o que acontece de mais importante e mais mo-
derno pelo mundo.

O Governo brasileiro, neste momento, discute 
um novo Plano Geral de Metas para Universalização, 
o PGMU, para os próximos cinco anos. Esse plano 
criará obrigações, principalmente para as empresas 
de telefonia fixa com poder de monopólio, como a Te-
lefônica, que atua em São Paulo, e a Oi, que atua em 
todo o País. Esse plano será importante, sim, para criar 
compromissos dessas empresas com o aumento da 
penetração dos serviços de telefonia nas áreas rurais.

Eu diria que, a partir dessa discussão, surge 
uma outra questão que julgo bastante desafiadora: a 
nossa Política Geral de Telecomunicações, e não só 
voz. Fala-se, por exemplo, na possibilidade de entregar 
compulsoriamente a essas empresas de telefonia fixa 
a banda do espectro na faixa de 450 MHz, para que 
elas invistam na cobertura de áreas rurais.

Talvez muita gente não entenda o que estou fa-
lando; mas, para que se tenha uma idéia do que isso 
significa, o espectro de freqüência é, para telecomu-
nicações, o mesmo que o oxigênio, para a vida, é a 
base central. Nós costumávamos, inclusive, chamar, 
numa determinada época, o espectro de frequência 
de o ouro da Babilônia.

Então, é fundamental que a utilização racional, 
que a utilização muito bem feita, que a distribuição no 
espectro leve em consideração quais são as carências 
e as necessidades que nós temos. 

Portanto, entregar automaticamente a faixa de 450 
MHz, para que as empresas operadoras fixas possam 
tocar o serviço, pode se configurar, na minha opinião, 
extremamente perigoso. Perigoso não com nenhuma 
ilação a partir das empresas, mas porque não sei se 
as empresas terão a capacidade de empreender, em 
cinco anos, uma verdadeira campanha para cobrir e 
atender a esses 40 milhões de brasileiros.

Creio que entregar uma banda larga de espec-
tro, hoje, no Brasil, sem um processo transparente de 
licitação seria uma prática contraproducente e, mais 
do que ao próprio processo licitatório, é a permissão 
para que tenhamos competitividade, para que tenha-
mos a oferta de serviços, mais gente entrando, para 
podermos compatibilizar o operador fixo, que hoje já 
existe, a participação do Estado e a abertura de novas 
empresas, para que elas possam acessar. 

Só assim, meu caro Randolfe, vamos poder che-
gar ao interior do Amapá, vamos poder chegar ao inte-
rior da Bahia, nós vamos poder chegar ao interior de 
Roraima. Vejo aqui minha companheira Angela Portela, 
que luta quase diuturnamente para que projetos dessa 
natureza possam cobrir o seu Estado de Rondônia, 
para que possa chegar o desenvolvimento.

Acredito, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
no entanto, que esse tiro sairia pela culatra se fizés-
semos essa entrega automática, e nós poderíamos ter 
consequências deletérias, duradouras para a nossa 
política de telecomunicações, bem como para o acesso 
da população a serviços essenciais. Serviço de tele-
comunicação é um serviço essencial e não pode mais 
ser considerado um serviço qualquer.

Em primeiro lugar, precisamos entender que não 
se fazem leilões de espectros a partir simplesmente de 
uma lógica para atender quem já opera. Precisamos 
entender qual o compromisso que o Brasil tem com o 
mundo desde os anos noventa, quando realizou lei-
lões de espectros para definir quais operadoras teriam 
acesso, quais operadoras poderiam fazer serviços. 

Fizemos isso quando da privatização. Isso é im-
portante. Estamos fazendo isso agora quanto à questão 
da tevê digital. Por que se fala tanto em devolver, meu 
caro Blairo, a faixa de frequência que as tevês utilizam 
na chamada analógica? Porque queremos utilizar esse 
espectro para outro serviços. 

Por isso é importante ter essa adoção de me-
didas racionais nessa área. Esses leilões têm sido 
bem sucedidos. Em dezembro de 2008, por exemplo, 
a Anatel arrecadou, para o Tesouro Nacional, R$ 4,5 
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bilhões com o leilão da venda do 3G, que é a terceira 
geração de celular. Hoje não falamos mais nisso, mas 
nessa época a banda que nós operávamos era da or-
dem de 2,1 gigahertz. Agora, nós estamos falando em 
quarta geração e aí vai: Ipod, Ipad, tablets de não sei 
de quem, tablets daqui e tablets para acolá. É preciso 
que esses tablets não fiquem somente aqui, mas con-
sigam chegar acolá. Chegar aonde está a população 
de baixa renda. Chegar aonde está essa população 
que vive no campo. Chegar à produção, meu caro Blai-
ro; usar as telecomunicações para agilizar o processo 
de produção no campo, para melhorar a vida do agri-
cultor, para melhorar a produtividade, para que tenha 
acesso ao que produz a Embrapa, para que, de forma 
instantânea, chegue às mãos do produtor rural; não 
é só para voz, para que isso aconteça como se fosse 
uma relação de domínio. 

Instalar um telefone público é pouco! Não estamos 
mais nessa época. É preciso avançar muito mais.

O espectro é um bem público nacional. Ele é um 
bem do povo brasileiro. Volto a insistir: ele é finito! O 
espectro não é algo aberto, como todo mundo imagina. 
Ele acaba. Portanto, é importante que a administração 
desse espectro seja feita pela União, pela Anatel.

Os leilões de espectro são importantes, princi-
palmente, por duas razões:

Em primeiro lugar, para assegurar a transpa-
rência do processo pelo qual o uso comercial dessas 
freqüências transferida pelo Governo ao setor priva-
do. No leilão, todos podem competir. No passado, só 
os amigos do rei tinham acesso a esse bem do povo 
brasileiro e, principalmente, com processos pouco 
transparentes.

Quando consideramos destinar espectro por meio 
de processo administrativo, tais como: imputação às 
empresas fixas da banda de 450... Preste bem atenção 
a palavra: imputação. Todo mundo diz que nós vamos 
colocar carga, vamos entregar as empresas o 450 e 
elas vão ter a tarefa de fazer.

A essa discussão sobre a universalização eu as-
sisti aqui, meu caro Blairo Maggi, em 1997; assisti em 
98, assisti 2000, assisti em 2001, assisti em 2002, até 
no ano passado. Desde então venho nessa batalha, 
basta nós pegarmos as notas taquigráficas do Con-
gresso Nacional que constataremos.

Portanto, essa imputação tem de estar associa-
da a algo que permita ao Governo brasileiro, à Anatel 
e ao Ministério uma capacidade maior de fiscaliza-
ção e acompanhamento para a implementação das 
ações para implementação das ações, e não ficar um 
negócio solto. Nós não temos mais subsídio cruzado: 
cobrar mais caro de um lugar, no centro, para que a 

empresa possa investir na zona rural. Isso acabou com 
a privatização, em 1998.

Portanto, é importante que esses leilões, abertos 
à competição, nos tragam de volta a possibilidade de, 
com competitividade, o homem do campo ter acesso 
a essa ferramenta que é telecomunicações.

Em segundo lugar, leilões são importantes porque 
vão permitir que as empresas que colocam maior valor 
nessas bandas de espectro, que conhecem melhor os 
negócios, principalmente aqueles que já atuam com 
os pequenos no mercado, possam permitir que essas 
pessoas tenham acesso a esse tipo de serviço, com 
um preço determinado, e, portanto, ao alcance dessa 
população a partir do seu perfil.

O Governo, por si só, não conhece o modelo de 
negócio das operadoras a fundo, nem tampouco pode 
indicar se elas ou não vão ter essa ou aquela capaci-
dade de cumprir esse plano de meta. Depende, inclu-
sive, da informação das empresas.

Eu diria que é extremamente temerária essa prá-
tica, arriscada para o Governo e nós poderíamos abrir 
um precedente perigoso, expondo o Governo a críticas 
desnecessárias por estar, de certa forma, transferin-
do ou beneficiando essas empresas que já operam o 
serviço de telecomunicações.

Volto a insistir, eles podem participar. É importante 
que constituamos, por exemplo, SPEs, ou seja, asso-
ciações com empresas, com o Estado, com o Governo 
Federal, sem nenhuma proibição para essas empresas, 
mas alargando a base de atuação para, na competiti-
vidade, a gente ter oportunidade de cobrir este País.

Os fundos arrecadados nas licitações são conse-
quência de um processo transparente e permitem aos 
empresários que coloquem mais valor na oportunidade 
de negócios, principalmente quando se discute essa 
banda do espectro de frequência, o que pode definir o 
preço efetivamente que a população vai poder pagar. 

É essa equação que temos de trabalhar. Qual é o 
valor? Quando a gente fala aqui: Ah, no Brasil, agora, 
nós vamos ter computador para todos; nós vamos ter 
tablet para todo mundo; nós vamos poder chegar em 
tal lugar. Pagando quanto para quem, inclusive, tem 
acesso? Ou, nesses lugares, as pessoas sequer têm 
o direito de sonhar em operar esses equipamentos?

Portanto, é fundamental que o preço do serviço 
seja um elemento decisivo para a universalização. Ele 
é uma barreira. Não adianta tratar isso de outra forma 
que não desse jeito. O preço é um modelo impeditivo 
para que as pessoas sejam incluídas.

Eu queria falar agora, principalmente, para encer-
rar, Sr. Presidente, sobre essa questão da banda de 
450 – vou concluir rapidamente. Nem todas as bandas 
do espectro são iguais. Quanto mais baixa a banda, 
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mais área ela pode cobrir. Estou tentando falar numa 
linguagem que as pessoas possam entender. Então, 
quanto menor essa faixa de freqüência, maior é a sua 
capacidade de abranger áreas, maior é a sua capaci-
dade de atender lugares mais longínquos. 

A utilização do 450 na zona rural é importante 
porque na zona rural, meu caro Casildo, você tem uma 
casa aqui e outra lá adiante. Então, é fundamental que 
a tecnologia utilizada leve em consideração esse perfil 
de ocupação, que não é a ocupação urbana.

Portanto, nós estamos falando de um Brasil que 
é preciso as pessoas conhecerem para apresentarem 
propostas. Não pode ser só a partir de um gabinete...

(Interrupção do som.)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Vou concluir, Sr. Presidente. Quero buscar concluir, 
mas quero pedir a V. Exª que incorpore e aceite nossas 
contribuições na íntegra.

E quero encerrar, falando exatamente do objetivo 
da licitação desses 450. Não deve ser somente para 
arrecadar fundos para a União, mas principalmente 
destinar essa freqüência de 450 para atender as prio-
ridades de serviços de governo na zona rural.

Essa é outra coisa importante, meu caro Senador 
Blairo Maggi. Nós vamos poder chegar ao interior com 
o serviço de educação, saúde e segurança, além de 
permitir ao cidadão que está na zona rural o acesso à 
informação, o acesso ao mundo.

Era isso que tinha a dizer, Sr. Presidente. Tenho 
dois Senadores me pedindo aparte e eles estão...

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Esse as-
sunto, quem entende nessa profundidade técnica é 
só V. Exª.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Mas 
eu quero fazer, Senador Magno Malta, muito mais do 
que a técnica. Agora vale aqui algo que é, eu diria, o 
atendimento à população. 

Por isso, fiz questão de falar numa linguagem 
muito própria, numa linguagem que dá para todo mun-
do entender. Eu sei que poucas pessoas no Brasil 
entendem de espectro de freqüência, muito poucas, 
porque é um traço mais complicado. Mas todo mun-
do entende que este Brasil está carente de serviços 
para atender 40 milhões de brasileiros. Todo mundo 
entende que não dá mais para esperar para atender 
essa gente. Todo mundo entende que esta é a hora. 
Quando o padrão tecnológico está horizontalizado no 
mundo, é preciso fazer com que a nossa turma que 
vive no campo tenha acesso a esses serviços, e cada 
um seja tratado como cidadão do Primeiro Mundo e 
não como cidadão de quinta categoria.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TO DO SR. SENADOR WALTER PINHEIRO.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo hoje esta tribuna para discutir duas 
questões fundamentais sobre a política de telecomu-
nicações do Brasil, intimamente relacionadas neste 
momento: a cobertura das zonas rurais e a política de 
espectro radioelétrico.

O Brasil tem hoje 20% de sua população em áre-
as rurais, cerca de 40 milhões de pessoas. Na Amé-
rica Latina, embora existam países com percentuais 
maiores de população rural do que a nossa, como por 
exemplo, o Paraguai (40%), Bolívia (35%). Peru (30%), 
e Colômbia (26%) nossos 40 milhões de habitantes 
na zona rural representam a maior população rural da 
América Latina em um só País. 40 milhões de pessoas 
equivalem praticamente à população de duas Austrálias 
e metade de toda a população rural da América do Sul.

Estes 40 milhões de cidadãos buscam a cidada-
nia plena no sentido de ter acesso aos serviços e ele-
mentos básicos para a sua sobrevivência no meio rural, 
como terra, saúde, eletricidade e telecomunicações. 

Uma das áreas carentes no campo é o acesso à 
telefonia e à banda larga. Isto é inaceitável tendo em 
vista que no século XXI o acesso às tecnologias da 
informação e telecomunicação, os chamados TICs, é 
essencial para a cidadania plena.

O setor de telecomunicações no Brasil cresceu 
ao ponto de termos hoje mais de 40 milhões de linhas 
fixas, mais de 200 milhões de linhas móveis e cerca de 
20 milhões de conexões banda larga, fixas e móveis. 

No entanto, as áreas rurais continuam deficientes 
e isso afeta questões fundamentais para nós, como o 
conteúdo substantivo da nossa democracia, a migra-
ção campo-cidade e a nossa habilidade de progredir 
enquanto país no século XXI.

O Governo Brasileiro neste momento discute 
um novo Plano Geral de Metas para Universalização 
(PGMU) para os próximos cinco anos. Este plano cria-
rá obrigações para as empresa de telefonia fixa com 
poder de monopólio, tais como a Telefônica em São 
Paulo e a Oi no restante do País. 

Este Plano será importante para criar compromis-
sos destas empresas com o aumento da penetração 
dos serviços de telefonia nas áreas rurais.

Embutido nesta discussão, no entanto, surge uma 
questão que julgo bastante desafiadora para a nossa 
política geral de telecomunicações. 

Fala-se na possibilidade de entregar compulso-
riamente às empresas de telefonia fixa uma banda de 
espectro, na faixa de 450 MHz, para que elas invistam 
na cobertura de áreas rurais. 
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Creio que entregar uma banda de espectro hoje no 
Brasil sem um processo transparente de licitação seria 
uma prática contraproducente cujos resultados seriam 
exatamente opostos às intenções do Governo.

O objetivo de entregar a banda de 450 MHz às 
operadoras fixas seria para dar uma ferramenta para a 
cobertura de áreas rurais e compensá-las pelas obri-
gações de cobertura que o PGMU irá estabelecer. 

Acredito, no entanto, que este tiro sairia pela cula-
tra e poderia ter consequências deletérias duradouras 
para a nossa política de telecomunicações bem como 
para o acesso da população rural aos serviços de te-
lecomunicações.

Em primeiro lugar, precisamos entender por que 
se fazem leilões de espectro. O Brasil, em compasso 
com o mundo, desde os anos 90 realiza leilões de es-
pectro para definir quem são as operadoras que terão 
acesso ao espectro para prover serviços. 

Estes leilões têm sido muito bem sucedidos. Em 
dezembro de 2008, por exemplo, a ANATEL arrecadou 
para o Tesouro Nacional cerca de R$4,5 Bilhões com 
o leilão de 3G na banda de 2,1 GHz.

O espectro é um bem público nacional do povo 
brasileiro, finito e administrado pela União através da 
Agência Nacional de Telecomunicações, a ANATEL. 
Os leilões de espectro são importantes principalmen-
te por duas razões: 

1) Em primeiro lugar, os leilões são importantes 
para assegurar a transparência do processo pelo qual o 
espectro para uso comercial é transferido pelo governo 
ao setor privado. No leilão todos podem competir. No 
passado, “amigos do Rei” tinham acesso a este bem 
do povo brasileiro em processos pouco transparentes. 

Quando consideramos destinar espectro através 
de processos administrativos, tais como a “imputação” 
às empresas fixas da banda de 450 MHz, e não de 
leilões abertos à competição por várias empresas, cor-
remos o risco de abrir precedentes perigosos que po-
dem levar-nos de volta ao passado. A última coisa que 
devemos deixar acontecer é que o acesso ao espectro 
volte a ser feito através de processos administrativos 
de pouca ou nenhuma transparência.

2) Em segundo lugar, leilões são importantes para 
permitir que as empresas que colocam o maior valor 
nestas bandas de espectro, que conhecem melhor os 
negócios onde querem entrar, comuniquem isto ao go-
verno e ao mercado pagando para ter acesso a este 
espectro por tempo determinado e oferecer os seus 
serviços à população. O Governo por si só não conhece 
o modelo de negócios das operadoras a fundo a ponto 
de indicar ele mesmo quem é o melhor empresário ou 
empresa para utilizar esta ou aquela banda. Esta se-
ria uma prática arriscada e temerária para o governo, 

abrindo um precedente perigoso e expondo o governo 
a críticas desnecessárias por estar beneficiando esta 
ou aquela empresa em particular.

Os fundos arrecadados em licitações são con-
sequência de um processo transparente que permite 
aos empresários que colocam mais valor na oportuni-
dade de negócios com as bandas de espectro definir 
o preço que podem pagar para num período deter-
minado, de 10, 15 ou 20 anos, obter um retorno nos 
seus investimentos através da oferta de serviços que 
a população. Quem tem o modelo de negócios mais 
agressivo, paga mais.

Vamos falar agora então sobre a banda de 450 
MHz. Nem todas as bandas de espectro são iguais. 
Quanto mais baixa a banda, mais área ela pode cobrir 
para oferecer serviços. Neste sentido, bandas como a 
de 2.500 MHz que a ANATEL hoje planeja leiloar para 
introduzir a quarta geração de telefonia celular para a 
Copa do Mundo e as Olimpíadas é uma banda alta, 
de baixa cobertura, destinada prioritariamente a gran-
des cidades. Bandas como a de 450 MHz são baixas 
e cobrem grandes extensões territoriais, de 60 a 120 
Km em torno da antena. Portanto, são boas para as 
áreas rurais. 

Mais importante ainda, a evolução tecnológica 
hoje permite que o espectro radioelétrico seja utilizado 
não somente para voz, mas também para o acesso à 
Internet em alta velocidade. 

Deste modo, a banda de 450 MHz oferece uma 
oportunidade única para levar voz e Internet as áreas 
rurais mais remotas do País, especialmente no nosso 
Nordeste e no Norte do Brasil, mas também no interior 
do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste, onde o acesso 
a telecomunicações em áreas rurais é também raro e 
caro. Isto com velocidades de transmissão de até 9 
Megabits por segundo utilizando as tecnologias mais 
avançadas.

É fundamental que o Governo não misture as 
metas do PGMU com o acesso ao espectro radioe-
létrico. As metas do PGMU devem ser estabelecidas 
em separado do acesso a bandas de espectro, como 
a de 450 MHz. O Governo deve encarregar a ANATEL 
a tarefa de fazer uma licitação transparente da banda 
de 450 MHz. 

As empresas fixas devem também ter liberdade 
para usar várias tecnologias e várias bandas de es-
pectro para cumprir as suas metas, não devendo ficar 
enclausuradas a uma banda e uma tecnologia sugerida 
pelo governo, o que poderia ser contraproducente.

O objetivo de uma licitação de espectro não deve 
ser somente o de arrecadar fundos para a União. Como 
a banda de 450 MHz destina-se a áreas rurais, a priori-
dade do Governo não deveria ser somente de arrecadar 
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milhões de reais, mas sim de estimular os compromis-
sos de cobertura rural mais altos. O critério financeiro 
deve ser secundário e as metas de cobertura rurais 
devem ter prioridade no caso deste licitação. 

Mas simplesmente eliminar o mecanismo do leilão, 
o mecanismo de transparência e de alocação eficiente 
do espectro, seria dar um tiro no pé. É importante man-
ter um mecanismo de precificação (inclusive através 
de metas de abrangência) para identificar quem tem 
a melhor visão sobre como cobrir o campo brasileiro 
com telefonia e acesso à Internet.

O resultado de uma alocação administrativa, a 
imputação, da banda de 450 MHz, ao invés de um 
leilão, não é difícil de prever. Já vimos este filme no 
Brasil. Empresas que tem acesso gratuito ao espectro 
nada fazem com ele, pois não tiveram nenhum custo 
inicial para pressioná-las a prover serviços em busca 
do retorno no investimento. Foi o que aconteceu com 
a maioria esmagadora das empresas de MMDS que 
tiveram a banda de 2.500 MHz por 10 anos e nada 
fizeram com ela. 

Com a imputação ao invés de licitação da banda 
de 450 MHz, dentro de 5 anos teremos que realocar 
o espectro de 450 MHz porque pouco ou nada terá 
sido feito. Mas 5 anos é muito tempo para o homem e 
a mulher do campo. O Brasil não tem tempo a perder!

Por isso mesmo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, proponho aqui que a Comissão de Ciência e 
Tecnologia do Senado realize uma audiência pública 
sobre a banda de 450 MHz, envolvendo o Ministério 
das Comunicações, a ANATEL, as operadoras fixas, 
empresas de equipamentos e investidores interessa-
dos nesta banda para discutir amplamente o assunto 
antes que uma decisão equivocada seja feita sem o 
debate aberto e democrático necessário quando esta-
mos falando do acesso de 40 milhões de brasileiros a 
serviços básicos de telecomunicações, um dos passos 
para a cidadania plena da população rural.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 

MT.) – Senador Walter Pinheiro, V. Exª será atendido na 
forma do Regimento quanto à inclusão do seu discurso.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Pela ordem, Senador Magno Malta

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Em 
seguida, sou o orador. 

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Em seguida, o senhor é o orador. Depois, pela 
ordem, o Senador Ataídes Oliveira. 

O SR. ATAÍDES DE OLIVEIRA (Bloco/PSDB – 
TO) – Gostaria de me inscrever. Obrigado, Sr. Presi-
dente. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
informar a este Senado e ao Brasil que o Ministro Pa-
locci acaba de deixar o Governo.

Daquela tribuna, há trinta dias, eu trazia à luz 
o Salomão da Bíblia e da sabedoria. E eu me dirigi 
exatamente a ele, falava a ele, ao Ministro. Não tinha 
nada ainda. Encerrei o meu pronunciamento dizendo: 
como dizia Salomão, Ministro, a arrogância precede 
a ruína. 

Para o Governo, que apoiamos, a priori, não é 
bom uma baixa no começo de Governo, mas uma ne-
cessidade de estancar uma sangria que certamente 
pararia o Governo.

De maneira que fica esta comunicação a este Se-
nado de que Antonio Palocci é ex-Ministro do Governo 
Dilma na Pasta da Casa Civil. Para tanto, torçamos para 
que o próximo Ministro mantenha uma relação com a 
base, de maneira a colocar essa base que apoia de 
forma frequente, assídua, a Presidenta da República 
não tenha as dificuldades de relacionamento que tive-
mos ao longo desses quatro meses. 

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Muito obrigado, Senador Magno Malta. Registra-
do, então, aqui o pedido de afastamento, de renúncia 
do cargo do Chefe da Casa Civil, do Ministro Palocci.

Com a palavra, pela ordem, o Senador Ataídes. 
Como se encontra presente, V. Exª tem, pela Lideran-
ça, cinco minutos, conforme o Regimento Interno do 
Senado Federal.

Com a palavra o Senador Magno Malta, Líder do 
PR, Partido do qual faço parte com muito orgulho.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Pois não, pela ordem.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Gostaria de me inscrever pela Minoria.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – O senhor já está inscrito pela Minoria. Já chegou 
o comunicado. O senhor falará depois do Líder Magno, 
do Líder Randolfe, da Líder Lídice da Mata e de Sérgio 
Petecão. Aí vem V. Exª.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Obrigado, Presidente.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Pela ordem.
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O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas 
para pedir a V. Exª que consigne meus votos hoje em 
relação às autoridades que foram submetidas ao Ple-
nário da Casa, uma vez que naquele momento eu me 
encontrava em uma sabatina na Comissão de Constitui-
ção e Justiça, onde também se encontrava o Senador 
Pedro Taques. Por isso, acabei não podendo participar 
da votação. Pediria a V. Exª que consignasse em Ata. 

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Pois não, Senador. Serão consignados em Ata 
os votos do Senador Demóstenes. 

Com a palavra o Líder do PR, Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores...

Senador Demóstenes, gostaria que V. Exª me 
desse ouvidos por um minuto.

Estou aqui na minha mão com o requerimen-
to...

Senador Demóstenes? (Pausa.)
Senador Demóstenes, requeiro a atenção de V. 

Exª porque V. Exª foi o relator dessa CPI.
Está na minha mão o requerimento que convoca-

mos a depor na CPI o Sr. José Carlos Jacob de Car-
valho. Quero que a Nação saiba quem é esse cidadão. 
Esse cidadão é um economista do quadro do Banco 
Central que esteve à disposição do Governo Itamar, do 
Governo Collor, do Governo Fernando Henrique Car-
doso, ajudou a elaborar o Plano Real, é um iluminado 
de Harvard. Mas é pedófilo esse cachorro! Foi preso 
aqui pela Polícia do Senado espalhando pornografia 
infantil na rede de cinco mil computadores, aqui, da 
Casa. Quando pego, estava ajudando, quando o Se-
nador Mercadante era Líder do Governo, na área de 
economia. No mesmo dia foi demitido pelo Senador 
Mercadante, que nos comunicou e o mandou de volta 
para o Banco Central. 

Eu me reuni com os promotores, com o Senador 
Demóstenes. A Ata da nossa reunião de convocação 
dele está aqui. Decidimos mandar um grupo ao Ban-
darra, que era o Procurador-Geral, porque a perícia 
dos computadores indicava que o sujeito era pedófi-
lo. Relação sexual com criança de um ano de idade, 
abuso de criança de um ano de idade. E quando ques-
tionado pelo Senador Mercadante, ele disse que era 
um estudioso, um estudioso que acumulava em seu 
computador só abuso de criança de um ano de idade. 
Agora nós soubemos por que o Bandarra não quis 
decretar a prisão dele, como sugeriu V. Exª, Senador 
Demóstenes, naqueles dias.

O que ocorreu? Ele fugiu, não veio depor na CPI. 
E eu, naquela ocasião, disse, nobre Relator: “O Sr. José 

Carlos Jacob de Carvalho é servidor do Banco Central’ 
– isso é a ata –, ‘já está na rua isto, ele foi denunciado 
pelo Ministério Público, é economista, estava a serviço 
da Liderança do Governo”... E aqui eu relato, nessa ata, 
o que disse a respeito. O Senador Mercadante ime-
diatamente o chamou, demitiu-o, mandou-o de volta, 
quando a CPI começou os seus trabalhos.

Senador, o que aconteceu naqueles dias? Ele 
constituiu um advogado, que o orientou. E ele, então, 
não compareceu e tirou uma licença do Banco Central, 
que está na minha mão, licença sem vencimento, por 
dois anos, isto é, prazo em que expiraria a CPI, para 
que ele não precisasse depor.

O que ele fez? Sai o mandado de prisão do Sr. 
Jacob, Senador Pedro Taques. O Sr. Jacob tem dupla 
cidadania. Ele foi embora para Portugal, fugiu. Mas tem 
mais: o inquérito dele, com o mandado de prisão, está 
na 8ª Vara, aqui em Brasília, e não há manifestação 
da juíza que está no caso.

Mas o senhor vai ficar mais assustado com a 
cara de pau e a coragem desse covarde, desse pi-
lantra, desgraçado, que abusa de criança de um ano 
de idade.

Esse pilantra voltou, Senador Demóstenes, e, 
esta semana, ele reassumiu no Banco Central. Essa 
é a razão da minha denúncia e minha indignação.

Eu estou oficiando, Senador Demóstenes, o indi-
ciamento dele, o mandado de prisão, Senador Pedro 
Taques, ao Ministro da Justiça, à Presidente da Repú-
blica, ao Presidente do Banco Central e vou mandar o 
mesmo ofício com as nossas investigações, de que ela 
já está de posse, tão somente para dizer à juíza que nós 
aqui não estamos dormindo. Ora, bolas! Um mandado 
de prisão que estava na mão da Interpol. Esse pilantra 
não foi preso, acreditando na impunidade, e, no final 
da CPI, esse safado, abusador de criança, esse lixo 
da humanidade, pedófilo, não é nada mais do que res-
to da humanidade, ele volta. E esta semana, de volta, 
tomou posse o economista do Banco Central.

Olhem bem: recebo aqui no corredor, Senador 
Pedro Taques, o servidor do Banco Central que serve 
ao Parlamento nessa interlocução. Ele me pega pelo 
braço e diz: “Senador, nós estamos arrasados, de-
cepcionados, envergonhados, porque o pilantra vol-
tou”. Olha só que crença! O processo na 8ª Vara, com 
mandado de prisão, ele volta e reassume o seu cargo 
no Banco Central.

Espero que, depois do meu discurso, esse pilan-
tra não fuja de novo. Ele tem muita cara de pau e mui-
ta coragem: voltou e assumiu. Eu espero que a juíza, 
ao tomar conhecimento de um processo... Como? Se 
fosse um qualquer? Depois de tudo estar na rua, tudo 
escancarado, mandado de prisão, eu soube que colo-
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caram sob segredo de justiça. Por quê? Porque ele tem 
um cérebro iluminado, estudou em Harvard, ajudou a 
construir o Plano Real! Há que se considerar um mi-
serável desse, desgraçado, abusador de criança? Eu 
tenho umas fotos dele. Eu tenho umas imagens dele 
dançando de calcinha, esse peste. Sabe? Vai me dando 
uma indignação tão grande. Eu tenho umas imagens 
dele filmadas por ele e pela mulher dele. Ele dançando 
de calcinha, essa figura.

Ei, Presidente do Banco Central! Como é o nome 
dele?

Qual é, Ricardo, o nome do Presidente do Ban-
co Central?

Como é, Zezinho? Vamos embora, moço, como 
é?

Ninguém sabe, não?
Presidente do Banco Central, pelo amor de Deus!
Tombini. Hoje tombou um. O Tombini está lá.
Presidente do Banco Central, há um pedófilo de-

baixo da sua barba, com mandado de prisão. O cara 
de pau voltou e assumiu esta semana.

Mas não vou te dar sossego, não, cachorro! Não 
vou nem ofender cachorro.

Não vou te dar sossego, pilantra. Não vou te dar 
sossego, pilantra. Não vou te dar sossego.

Estou enviando os documentos agora com ofício 
ao Presidente do Banco Central. Gostaria muito de falar 
com a assessoria do Banco Central agora. E, amanhã 
– amanhã, Senador Blairo Maggi –, nós estaremos com 
a nossa Presidente Dilma, eu vou entregar nas mãos 
dela e vou mostrar para ela as fotos, os abusos desse 
canalha com criança de um ano de idade.

Saiba, vagabundo, que aqui nesta Casa, aqui 
nesta Casa e neste País, há homens e mulheres dis-
postos a enfrentar bandidos inescrupulosos que, do 
alto da sua tara, do alto das suas realizações pessoais, 
abusam de uma criança para sua satisfação pessoal. 
Nós vamos até o final. Infelizmente, nós não temos o 
poder de CPI, mas há que se evocar a justiça, há que 
se evocar quem tem poder para que nós não paguemos 
o mico de ver esse pedófilo nojento no Banco Central 
gozando de impunidade, quando, na verdade, outros 
já estariam pagando o preço.

Pelo mesmo crime, nós fomos ao Pará e derru-
bamos o ex-Deputado Luiz Sefer, médico, rico, muitos 
mandatos, pedófilo. Pedófilo! 

Foi por isso que decretamos a prisão de um mon-
senhor de Alagoas, 84 anos, abusador de crianças. E 
paguei o preço no meu Estado porque os bispos da 
Igreja Católica do meu Estado se reuniram, tomaram 
uma decisão, e eu virei o tema da homilia, 60 dias de 
campanha, 60 dias de homilia para que não votassem 
em mim porque sou perseguidor da Igreja Católica. 

Conversa fiada. Nunca prendi um padre na minha vida. 
Não decretei prisão de monsenhor, decretei prisão de 
um pilantra, de um safado, abusador de criança, porque 
monsenhor, padre não abusa de criança, pastor não 
abusa de criança. No Maranhão, prendi cinco pastores. 
E esses canalhas são pastores? Claro que não! Pastor 
preserva a família, preserva a criança! Esses pilantras 
são criminosos que têm que apodrecer na cadeia! 

Agora, o Dr. Jacob, canalha – canalha! –, abusa-
dor de criança, há que responder pelo crime que fez. 
Fica esperto, vagabundo, que eu não lhe darei trégua!

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR 
– MT) – Agradeço, nobre Senador Magno Malta, que 
falou pela Liderança do PR.

Convido para fazer uso da palavra o Senador 
Ataídes Oliveira, do PSDB do Tocantins, como orador 
inscrito.

V. Exª tem vinte minutos regimentais para seu 
pronunciamento.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Meu Presidente Blairo Maggi, Srªs e Srs. Senado-
res, venho a esta tribuna para debater um assunto que 
acredito ser de grande relevância para este Parlamento 
e para todo o nosso povo brasileiro.

Há muitos anos, meu Presidente, tenho uma pre-
ocupação imensa com os aposentados e pensionistas 
do nosso País. 

Hoje, como Senador da República, a minha preo-
cupação ainda é maior, porque vejo o quadro da nossa 
Previdência Social de forma estarrecedora. 

Nosso eminente Senador Paim, que, infelizmen-
te, não está aqui presente, é um incansável defensor 
das causas dos aposentados e pensionistas do Bra-
sil. Quero parabenizá-lo por essa luta incansável, meu 
Senador Paim. 

Depois de ouvir a apresentação do Ministro Ga-
ribaldi na Comissão de Assuntos Sociais aqui, no Se-
nado, depois de analisar documentos do Dataprev e 
da Consultoria Legislativa do Senado e também depois 
de fazer comparação com o resultado da Previdência 
Social brasileira na última década, concluo que, nos 
últimos dez anos, a Previdência necessitou de apor-
te do Tesouro Nacional na ordem de R$190 bilhões. 
Durante anos, atuo no campo empresarial e nunca 
conheci uma empresa que fosse capaz de sobreviver 
nessas condições.

A Previdência Social no Brasil, do ponto de vista 
conjuntural, no curto e médio prazo, é uma empresa 
viável – digo isso sem sombra de dúvidas e demonstra-
rei logo adiante –, mas precisa ser gerida de maneira 
diferente. Ela exige uma reforma imediata.
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Srªs e Srs. Senadores, é impossível calar diante 
do déficit previdenciário que se repete ano após ano, 
que apresenta saldos negativos na casa dos bilhões. 
Qualquer organização com ou sem fins lucrativos já 
teria sido fechada por seus credores, não tenho dú-
vidas disso. 

Quero debater aqui, meu Presidente, o déficit 
previdenciário e com a urgência que o assunto precisa 
ser tratado. Eu trouxe aqui um simples quadro demons-
trativo da nossa arrecadação versus os benefícios, de 
2000 e de 2010. 

Só para se ter uma noção, a nossa arrecada-
ção no ano 2000 foi de R$57,15 bilhões, face a uma 
despesa, em benefícios, de R$66,48 bilhões. Isso re-
presenta um saldo negativo de R$9 bilhões. Já, em 
2010, arrecadamos R$232,45 bilhões e tivemos uma 
despesa de R$245,74 bilhões, perfazendo um negati-
vo de R$12 bilhões.

Pois bem. São R$198,74 bilhões de 2000 a 2010, 
somente nessa década. O saldo negativo entre o que 
arrecadamos e o que é concedido com benefício pre-
videnciário. Vejam só: isso parece resultado da con-
tabilidade de um empreendimento sem regras, sem 
regulamento, sem fiscalização, mas não é. Existe legis-
lação desde 1932, Presidente, no Brasil, que ajusta o 
regulamento e o funcionamento da Previdência Social. 
Mas cito apenas o que considero como uma das pio-
res leis previdenciárias que já tivemos, que é a nossa 
famosa CLPS – Consolidação das Leis da Previdência 
Social, instituída pelo Decreto-Lei nº 89.312, de 1984. 
Um código imperfeito, pois permitia, dentre outras ma-
zelas, desvio de aplicações dos recursos e a criação 
de aposentadorias e de pensões ditas especiais. 

A atual legislação dividiu em duas classes os 
trabalhadores brasileiros: os trabalhadores em geral, 
cuja previdência é regida pelas Leis nºs 8.212, de 
custeio, e a 8.213, dos benefícios, de 1991, que insti-
tuem o chamado Regime Geral da Previdência Social. 
E o trabalhador do serviço público, cuja previdência é 
regulada pelas Leis nºs 9.717, de 1998, e 10.887, de 
2004, que instituem o chamado Regime Próprio de 
Previdência Social.

Trata-se de legislações modernas, mas não resol-
veram de vez os problemas que ainda persistem.

Aqui quero citar alguns deles:
1º. Alíquotas de contribuição previdenciária ele-

vadíssimas.
Os nossos empresários mal suportam, hoje, a 

alíquota de 31% sobre a sua folha de pagamento.
Temos a quarta maior contribuição previdenci-

ária entre as maiores economias do mundo, ficando 
abaixo somente da Argentina, Hungria e Itália, segun-
do a OCBE.

2º. A maior população ocupada está na informa-
lidade. É um outro grande problema.

3º Entre a população empregada existe um con-
tingente expressivo que não contribui sobre a remu-
neração real.

4º. As aposentadorias precoces. Não há limite 
de idade.

Cito um fato interessante, Srªs e Srs. Senadores. 
Lembro que, no passado, aqui mesmo neste Parlamen-
to, havia um Parlamentar que, aos 43 anos de idade, 
gozava de três aposentadorias. Lamentavelmente, as-
sim é a história da nossa Previdência Social.

5º. A possibilidade de se acumular rendimento 
com aposentadoria. É o caso ora dito.

6º. No setor público, uma questão chama a aten-
ção: os elevados valores das aposentadorias.

Como já mencionei, tive o privilégio de partici-
par da audiência pública com o Ministro Garibaldi, 
que apresentou números claros, insofismáveis e es-
tarrecedores.

Trouxe aqui um quadro, apresentado pelo eminen-
te Ministro, em que ele ressalta, Sr. Presidente, que os 
contribuintes – o trabalhador urbano –, em 2010, con-
tribuíram com R$207,2 bilhões e receberam benefícios 
da ordem de R$199,4 bilhões, tendo um superávit ou 
um saldo positivo de R$7,8 bilhões.

O Ministro também colocou que os aposentados 
e os pensionistas rurais contribuíram com 4,8 bilhões e 
tiveram uma contrapartida de despesa de 55,5 bilhões. 
Um negativo, ou seja, um déficit de 50,7 bilhões.

Quero fazer um breve comentário sobre o nosso 
trabalhador rural. Evidentemente que o nosso traba-
lhador rural tem esse subsídio, ele paga menos que o 
trabalhador urbano. E acho lógico, uma vez que este 
trabalhador rural trabalha de sol a sol e não consegue 
tirar no final do mês nem mesmo um salário mínimo. 
Mas o grande problema do negativo do trabalhador rural 
não é aquele que pega no cabo da enxada ou da foice, 
são aquelas aposentadorias fraudulentas que foram 
concedidas ao longo dos anos pelo antigo, falecido, 
enterrado Funrural – acho que todos aqui se lembram 
do Funrural. Então, não podemos culpar o trabalhador 
rural que bota em nossas mesas a nossa comida, por 
esse negativo. Eu queria fazer esse breve comentário.

Também trouxe aqui um quadro, apresentado pelo 
nosso Ministro, em que demonstra claramente que a 
União (civis e militares), em 2010, pagou 22,7 bilhões 
e teve em contrapartida uma despesa de 73,9 bilhões 
de reais, somando um déficit da ordem de 51,2 bilhões 
de reais. Vejam, meus Senadores e Senadoras, o bu-
raco no Tesouro Nacional.

Os Estados e o Distrito Federal também arreca-
daram 33 bilhões, tiveram uma despesa de 64 bilhões 
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e ficaram com um negativo de 31 bilhões de reais. As 
capitais, 5 bilhões de arrecadação, 7 bilhões de des-
pesas e um negativo de 2 bilhões de reais. Aqui está 
mais um buraco da nossa previdência e do nosso dé-
ficit previdenciário.

Pois bem, Sr. Presidente, tenho aqui um quadro 
que representa até melhor. O Sistema Geral da Pre-
vidência Social, hoje, para cada aposentado, temos 
2.18 pagantes; no regime previdenciário próprio social 
(da União, dos Estados e dos Municípios) temos, na 
União, para cada aposentado, temos 1.17 pagantes; 
nos Estados, para cada um aposentado ou pensionista, 
1.64; nos Municípios, 3.95 para cada um aposentado 
ou pensionista.

Aqui realmente está um dos grandes buracos da 
Previdência.

Para resolver esse problema de saldos negativos, 
como solução, o Sr. Ministro formou uma agenda para 
o Ministério da Previdência. Qual foi a agenda que ele 
expôs para nós? Ampliação da cobertura previdenci-
ária, excelência no atendimento, melhoria na gestão 
das receitas e despesas da Previdência, novas regras 
para concessão de pensões e aposentadorias, acordos 
internacionais, melhoria no Sistema de Tecnologia da 
Informação. Ok, apoio essa agenda do Ministro Gari-
baldi, mas isso não é o suficiente, mas não é mesmo 
suficiente.

Na minha visão pessoal do problema é preciso 
atacar a questão de frente, tanto no que se refere às 
aposentadorias rurais, que acabei de colocar, que apo-
sentadoria rural – quero ratificar as minhas palavras 
– não é a vilã. Não é o trabalhador rural o grande cul-
pado do déficit da Previdência Social. Falo isso, afirmo 
e assino. Quanto às aposentadorias prematuras é um 
caso grave na nossa Previdência Social. Mas o maior 
dos problemas está nas fraudes. É exatamente esse 
o ponto-chave do que quero dizer. Apesar das nossas 
Legislações, a fraude, para mim, foi – e ainda continua 
sendo – o grande ladrão da Previdência Social no Bra-
sil. Exemplo: criação de vínculos empregatícios fantas-
mas... Todos sabemos disso. As fraudes se prolongam 
há anos, há décadas.

A criação de vínculos empregatícios falsos no 
Cadastro Nacional de Informações Sociais por meio 
de guias de recolhimento do FGTS, informação à Pre-
vidência Social, utilizando Sistema GFIPWEB – isso 
a partir de agosto de 2006. Numa única GFIP, podem 
ser “fabricados” vários vínculos empregatícios, retroa-
gindo suas datas iniciais a décadas atrás e estendo-os 
durante vários anos.

Os salários de contribuição são informados pró-
ximos ao teto e geram uma renda mensal próxima ou 
igual ao teto previdenciário.

Há casos em que se utilizam empresas ainda 
ativas, mas são geralmente inativas, baixadas, cance-
ladas, falidas ou extintas. Exemplo disso. Somente no 
Rio de Janeiro, mais de 570 empresas foram identifica-
das a partir dessa prática fraudulenta de transmissão 
da GFIP, via internet, para várias empresas, mesmo 
estando em situação irregular. 

Outra modalidade de fraude é a conversão de 
tempo de contribuição normal em especial. Convertem 
o tempo de contribuição e de atividade como exercida 
sob condições especiais, o que aumenta em até 40% 
o tempo de contribuição.

Dou também um exemplo. Os Correios no Estado 
do Rio de Janeiro têm mais de 600 benefícios conce-
didos com o aproveitamento de vinculo empregatício. 
Isto é uma barbaridade, gente. Veja só: o próprio órgão 
público, economia mista, não é isso? 

Há que se tomar uma providência imediata, meu 
Presidente. É preciso uma atuação firme e decidida 
dos órgãos de fiscalização. 

Mas a ação ministerial não deve ficar aí, pois exis-
tem outras questões. Existem, por exemplo, créditos não 
cobrados de empresas ativas, falidas, especialmente 
de órgãos públicos. Trouxe aqui os cem maiores deve-
dores da Previdência Social, que somam um prejuízo 
de quase R$50 bilhões, quase R$50 bilhões, entre elas 
a Varig, Vasp, Transbrasil e tantas outras mais, ativas, 
e trabalhando por aí, enquanto o pequeno empresá-
rio está pagando rigorosamente suas contribuições.

Uma fórmula, segundo os especialistas, garante 
a distribuição equânime dos benefícios previdenciários. 
Estou me referindo ao fator previdenciário, que foi ins-
tituído pela Lei 9.876, de 1999. Repito, uma fórmula 
que, segundo os especialistas, garante a distribuição 
equânime dos benefícios previdenciários.

O sistema pode até conferir equilíbrio ao fluxo 
de caixa da Previdência, mas o fator previdenciário, 
embora reduza o valor da aposentadoria precoce, não 
a elimina.

O fato é que ainda não encontramos a fórmula jus-
ta para calcular as aposentadorias e pensões no Brasil. 
É preciso que o assunto retorne a este Parlamento, a 
este Congresso Nacional. É preciso mudar esse qua-
dro crítico da Previdência Social brasileira, ou seja...

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
–... temos que, meu Presidente, imediatamente, elimi-
nar as fraudes, que são o grande ladrão da Previdência 
Social, enquadrar na lei os sonegadores, cobrar dos 
inadimplentes os quase 50 bilhões ora ditos, acabar 
com os privilégios, desonerar o sistema, atribuindo a 
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ele apenas responsabilidade com benefícios que lhe 
são correlatos.

Meu Presidente Blairo Maggi, quero colocar final-
mente que a nossa Previdência é viável, ela precisa de 
imediatas soluções. Uma empresa que tem uma arre-
cadação de R$232 bilhões, quantia que não sei nem 
que quantia é, que não dou conta daqui...

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Senador Ataídes, vou lhe dar mais um minuto 
para concluir.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) – 
Não consigo imaginar como uma empresa que tem uma 
arrecadação de R$232 bilhões se encontra na situação 
em que se encontra hoje a nossa Previdência Social.

Muito obrigado, meu Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 

MT) – Agradeço, Senador Ataídes Oliveira.
Pela ordem, a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Muito obri-
gada, Sr. Presidente, com a complacência da Senadora 
Lídice da Mata, que vai ocupar a tribuna em seguida. 

Gostaria de fazer um registro aqui. Estivemos, 
no dia de ontem, integrantes da comissão externa do 
Senado Federal, eu, o Senador Pedro Taques, o Se-
nador Randolfe Rodrigues e mais o Senador Valdir 
Raupp, realizando uma audiência pública na região 
de conflito agrário onde, há alguns poucos dias, foi 
assassinado o sindicalista, o líder do Movimento Cam-
ponês Corumbiara, no Estado de Rondônia. Entretanto, 
Adelino Ramos, conhecido como Dinho, vivia em uma 
comunidade, uma área de assentamento do Incra no 
Estado do Amazonas. 

Ontem, passamos o dia na região, uma região 
muito adversa, de difícil acesso, e nos reunirmos com 
aproximadamente 300 agricultores, líderes camponeses 
daquela região. Tivemos também uma reunião com o 
delegado que conduz o inquérito policial que investiga 
o assassinato do sindicalista Adelino.

Sr. Presidente, ouvindo a população local e sentin-
do o clima, percebemos que, além da falta de segurança 
que realmente é efetiva, o que existe naquela região 
é um completo abandono por parte do Poder Público. 
Uma região que abrange áreas de dois Municípios, o 
Município de Porto Velho, capital do Estado de Rondô-
nia, e o Município de Lábrea, no sul do Amazonas, uma 
região onde vivem aproximadamente trinta mil pessoas, 
Senador Blairo Maggi, e não há telefone celular, não 
há escolas, não há assistência à saúde. 

Os programas federais importantes não chega-
ram àquela região. Os problemas são diversos, desde 
a falta de segurança até à implementação dos pro-
gramas federais. Aqui quero citar apenas um, o Terra 

Legal, que deveria dar regularidade fundiária à região 
e aos moradores. Infelizmente, o Terra Legal não che-
gou até a área. 

Então, faço aqui esse registro. Voltarei à tribuna 
no dia de amanhã para falar de forma mais extensa 
sobre tudo o que ouvimos, que assistimos, que viven-
ciamos no dia de ontem. Tivemos a companhia da Or-
dem dos Advogados do Brasil, da Comissão Pastoral 
da Terra, de várias pessoas que nos acompanharam 
e nos ajudaram a mobilizar a população para a audi-
ência pública. 

Saímos de lá com o sentimento de que é neces-
sário, sim, que o Senado Federal ajude aquelas pes-
soas a terem acesso aos órgãos públicos: ao Incra, ao 
Ibama, a programas importantes como o Terra Legal, 
como o Luz para Todos. 

Lamento mais uma vez a morte de líderes cam-
poneses que vem ocorrendo na Amazônia. Em grande 
parte, essas mortas não decorrem somente da falta 
de segurança, mas da completa ausência do Estado.

Tenho certeza de que a Presidenta Dilma, que 
recentemente fez uma reunião com os três governa-
dores – Governador Omar Aziz, do Amazonas, Gover-
nador Jatene, do Pará, e o Governador Confúcio, de 
Rondônia –, que estão dispostos, Governo Federal e 
Governos Estaduais, a adotarem ações e medidas para 
levar não só paz ao campo, mas também fazer com 
que aquelas brasileiras e aqueles brasileiros sejam in-
cluídos, efetivamente, no progresso nacional, porque 
vivem, Senadora, à margem de absolutamente tudo.

Muito obrigada, Sr. Presidente, pela oportunidade 
que me dá de fazer esse breve registro. Amanhã falarei 
de forma mais intensa e mais extensa sobre um assunto 
tão importante e emergente para a nossa Nação.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi – Bloco/PR 

– MT) – Agradeço à Senadora Vanessa Grazziotin 
e convido a fazer uso da palavra, pela Liderança do 
PSOL, o Senador Randolfe Rodrigues.

Na ausência de S. Exª, convido a Senadora Lí-
dice da Mata, da Bahia, que falará pela Liderança do 
PSB.

Prorrogo está sessão por mais uma hora, para 
que os Senadores possam usar da tribuna.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela 
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, quero fazer três breves regis-
tros aqui, espero.

Primeiro, Sr. Presidente, nesta segunda-feira não 
pude participar por estar em viagem. 

Aconteceu na Bahia o lançamento, na presen-
ça do Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, do 
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Programa Pacto pela Vida, lançado pelo Governador 
Jaques Vagner.

Não se trata aqui de mais um programa de segu-
rança pública desarticulado e destinado à resolução 
de problemas pontuais, mas de um pacote de ações 
integradas entre várias instâncias do Poder Público e 
da sociedade civil organizada com vistas à redução 
dos índices de criminalidade.

Importante destacar que a formulação desse 
programa contou com a consultoria do professor de 
sociologia e coordenador do Núcleo de Estudos e Pes-
quisas em Criminalidade, Violência e Políticas Públicas 
da Universidade Federal de Pernambuco, José Luiz 
Ratton. O professor é um dos responsáveis pela im-
plantação do projeto homônimo em Pernambuco, que 
resultou, ao longo de quatro anos do Governo Eduardo 
Campos, do meu partido, o PSB, na redução em 40% 
dos homicídios e crimes violentos na capital, Recife, 
e em 28% no Estado como um todo.

A primeira iniciativa para a efetivação do Pacto 
Pela Vida trata da formulação do Plano Estadual de 
Segurança e do fortalecimento das diferentes instân-
cias policiais, com foco na prevenção e redução de 
homicídios. O projeto coordenado pela Secretaria de 
Segurança Pública integra outras secretarias estaduais, 
a exemplo da Educação e da Secretaria de Políticas 
para as Mulheres, e não poderia ser diferente, pois as 
mulheres da Bahia são as que mais sofrem agressões 
no Nordeste. O Estado registra 30% das ocorrências 
na região, segundo a própria Secretária Lúcia Barbo-
sa. São 25 queixas de violência por dia, registradas na 
Delegacia de Proteção à Mulher em Salvador.

Entre as medidas anunciadas pelo Governador 
estão a convocação de 3.500 novos policiais militares, 
além de investimentos estaduais na criação da Secre-
taria de Administração Prisional e Ressocialização, do 
Departamento de Homicídios, e no fortalecimento do 
Departamento de Narcóticos.

Ao articular políticas de segurança com ações so-
ciais, priorizar a prevenção e buscar atingir as causas 
que levam à violência, sem abrir mão das estratégias 
de ordenamento social, o Pacto pela Vida coaduna-se 
com as premissas do Programa Nacional de Segurança 
Pública e Cidadania, Pronasci, outra iniciativa inédita 
do enfrentamento da criminalidade no País.

Portanto, desejo sucesso ao Governador Jac-
ques Wagner, nesta que é uma batalha de todo o go-
verno, de todos aqueles que apóiam o seu governo e 
de toda a sociedade baiana, de diminuir os índices de 
criminalidade e trazer cada vez mais a paz à nossa 
sociedade.

Sr. Presidente, eu gostaria também de registrar 
que, no último domingo, além do Dia Nacional do Meio 

Ambiente, é comemorado o Dia Nacional do Teste do 
Pezinho, instituído pela Lei nº 11.605, de 5 de dezem-
bro de 2007, com o objetivo de conscientizar a so-
ciedade para a importância do exame na prevenção 
e controle dessa doença que pode deixar graves se-
qüelas nos portadores que não forem diagnosticados 
precocemente.

Na Bahia, a instituição referência do Ministério 
da Saúde para a execução desse teste, nos 417 Mu-
nicípios do Estado, é a Apae/Salvador, que parabeni-
zo pelos excelentes resultados. Desde a implantação 
desse programa, iniciado há dez anos, mais de dois 
milhões de crianças foram submetidas ao exame. Em 
2010, a cobertura do teste do pezinho alcançou 92% 
das crianças nascidas no Estado. Esse Programa de 
Triagem Neonatal é fruto de uma parceria entre o Mi-
nistério da Saúde e as secretarias estaduais de Saúde. 

É muito importante, Sr. Presidente, que as Apaes 
no Brasil, agora com a educação pública se abrindo para 
a inclusão de crianças com deficiências, passem a ter 
novas funções; funções de ajudar na qualificação dos 
profissionais, dos professores, para dar atendimento 
nas unidades educacionais públicas normais, e fun-
ção também na saúde, como é o caso dessa Apae da 
Bahia que desenvolve essa importante ação.

Esse Teste do Pezinho permite, por exemplo, 
identificar cedo o hipotireoidismo congênito, que é uma 
disfunção da glândula tireóide, e outras doenças, dentre 
elas uma doença muito importante para a população 
negra da Bahia e negra do Brasil que é identificada 
precocemente pelo Teste do Pezinho, a anemia falci-
forme, que, apesar de não estar relacionada ao retardo 
mental como outras, entra na triagem porque é uma 
doença genética muito freqüente na população do nos-
so Estado e o seu tratamento é mais eficaz quando a 
criança recebe cuidados desde pequena.

Peço, Sr. Presidente, o registro integral do meu 
pronunciamento sobre essa questão. 

Sr. Presidente, que eu possa imediatamente sau-
dar, fazer o registro nesta Casa que, neste mês de 
junho, se completam dez anos sem o geógrafo e pro-
fessor Milton Santos. Tive a oportunidade de, no ano 
passado, na Câmara dos Deputados, realizar, na data 
que seria do aniversário de nascimento do Professor 
Milton Santos, um seminário a respeito do seu pen-
samento inovador e da sua importância na geografia 
e na ciência social do Brasil.

Assim, não posso deixar de registrar aqui também 
que, desde segunda-feira, a Universidade Federal da 
Bahia iniciou um colóquio para lembrar a data da morte 
de um dos mais brilhantes e respeitados intelectuais 
do nosso tempo e da nossa sociedade baiana.
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Milton deixou o legado de uma obra incomparável 
que hoje é referência em todo o mundo. Não é exagero 
dizer que ele fundou uma nova geografia, reescreveu 
os fundamentos dessa disciplina, ensinando-nos nova 
forma de olhar e compreender o mundo.

Negro, nascido em Brotas de Macaúbas, no in-
terior da Bahia, nunca se deixou abater pelo racismo, 
pelo preconceito social e nem pelas imensas dificulda-
des que enfrentou ao longo dos seus 75 anos de vida.

Milton Santos foi um vencedor, um mensageiro da 
esperança, um guerreiro da palavra que, sempre com 
um sorriso amável, nunca parou de lutar e nos deixou 
um arsenal de idéias sobre as complexas e problemáti-
cas relações do mundo globalizado e as possibilidades 
de construirmos um futuro melhor para todos.

Milton Santos, negro, como eu disse antes, teve 
uma educação voltada para a sua formação intelectu-
al e sempre enfrentou as discussões sobre o racismo 
numa posição de vencedor, de pensador. Teve uma 
participação na política, quando se lançou candidato 
a Vereador, no início de sua vida. Ele dizia: “Não vote 
em branco. Vote no negro.” Assim marcou a sua vida 
política como um dos maiores intelectuais negros do 
século XX no Brasil. 

Reconhecido internacionalmente, sempre foi um 
apaixonado pela sua terra e um pensador universal. 
Recebeu, em 94, o prêmio Vautrin Lud*, considerado 
o Nobel da Geografia. Sem dúvida, o coroamento de 
uma trajetória que começou na Bahia, onde, além de 
professor, foi jornalista, intelectual engajado, comba-
tente das causas políticas e sociais.

A melhor maneira de homenageá-lo é refletindo 
e divulgando os seus ensinamentos e as suas idéias, 
como essas iniciativas que estão sendo promovidas 
nesse momento pela Universidade Federal da Bahia.

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS 
DA SRª SENADORA LÍDICE DA MATA

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente Srs. Sena-
dores, Srªs Senadoras, nesse mês de junho completa 
10 anos sem o geógrafo e professor Milton Santos. Na 
Bahia, desde segunda-feira que a Universidade Federal 
iniciou um colóquio para lembrar a data da morte de 
um dos mais brilhantes e respeitados intelectuais do 
nosso tempo. Milton Santos deixou o legado de uma 
obra incomparável que hoje é referência em todo o 
mundo. Não é nenhum exagero dizer que ele fundou 
uma nova Geografia, reescreveu os fundamentos desta 
disciplina, nos ensinando uma nova forma de olhar e 
compreender o mundo. 

Negro, nascido em Brotas de Macaúbas, no in-
terior da Bahia, nunca se deixou abater pelo racismo, 
pelo preconceito social e nem pelas imensas dificulda-
des que enfrentou ao longo dos seus 75 anos de vida. 
Milton Santos foi um vencedor, um mensageiro da es-
perança, um guerreiro da palavra que, sempre com um 
sorriso amável, nunca parou de lutar e nos deixou um 
arsenal de idéias sobre as complexas e problemáticas 
relações do mundo globalizado e as possibilidades de 
construirmos um futuro melhor para todos. 

Brasileiro, apaixonado por sua terra, Milton San-
tos foi um pensador universal. Recebeu, em 1994, o 
Prêmio Vautrim Lud, considerado o Nobel da Geogra-
fia. Sem dúvida, o coroamento de uma trajetória que 
começou na Bahia, onde além de professor, foi jorna-
lista e um intelectual engajado, um combatente das 
causas políticas e sociais.

E a melhor maneira de homenageá-lo, é refletin-
do e divulgando os seus ensinamentos, com iniciati-
vas como essa promovida pela Universidade Federal 
da Bahia,

Era o que eu tinha a dizer.
Obrigada.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente Srs. Se-
nadores, Srªs Senadoras, no domingo (5) foi come-
morado o Dia Nacional do Teste do Pezinho instituído 
pela Lei Nº 11.605, em 5 de dezembro de 2007, com 
o objetivo de conscientizar a sociedade para a impor-
tância do exame na prevenção e controle de doenças 
que podem deixar graves sequelas nos portadores que 
não forem diagnosticados precocemente. Na Bahia a 
instituição referência do Ministério da Saúde para a 
execução desse teste, nos 417 municípios do estado, 
é a APAE–Salvador a quem parabenizo, pelos excelen-
tes resultados. Desde a implantação desse programa, 
iniciado há 10 anos, mais de dois milhões de crianças 
foram submetidas ao exame. Em 2010, a cobertura 
do teste do Pezinho alcançou 92% das crianças nas-
cidas no estado. 

O Programa Nacional de Triagem Neonatal 
(PNTN) é fruto de uma parceria entre o Ministério 
da Saúde e as secretarias estaduais e municipais de 
saúde, que visa oferecer a todos os bebês, gratuita-
mente, por meio do SUS, o direito ao exame, acesso 
ao tratamento e o acompanhamento permanente das 
doenças detectadas. O teste do pezinho na Bahia é 
composto de quatro exames que identifica doenças 
como: o hipotireoidismo congênito, que é uma dis-
função da glândula tireoide. Pode acontecer na idade 
adulta, mas algumas crianças podem nascer com um 
mau funcionamento da tireoide, ou até mesmo sem 
essa glândula, e isso pode provocar sérios problemas 
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no desenvolvimento, podendo levar ao retardo mental 
grave se não for tratada. 

Outra doença detectada é a fenilcetonúria, doença 
genética um pouco mais rara onde a criança nasce com 
dificuldade para metabolizar um aminoácido que está 
presente nos alimentos ricos em proteína, tais como o 
leite, a carne e o frango. O acúmulo desta substância 
no sangue lesa o sistema nervoso central. Quando é 
diagnosticada precocemente, o bebê é submetido a 
um tratamento que consiste em uma dieta especial, 
com o uso de fórmula metabólica específica, e assim a 
criança pode se desenvolver normalmente. Esses são 
os dois carros-chefes da Triagem Neonatal no mundo 
inteiro, porque, quando não tratadas podem provocar 
deficiência intelectual.

Outra doença que pode ser diagnosticada pelo 
Teste do Pezinho é a Anemia Falciforme, que apesar 
de não estar relacionada ao retardo mental, entra na 
triagem porque é uma doença genética muito frequente 
na população baiana e o seu tratamento é mais eficaz 
quando a criança recebe cuidados desde pequena. 
A Anemia Falciforme traz muitos problemas clínicos, 
como anemia, infecções muitas vezes fatais em crian-
ças de até 5 anos de idade, dores generalizadas e 
complicações crônicas na vida adulta, a exemplo da 
insuficiência renal. Mas quando há a possibilidade de 
orientar a família desde cedo e introduzir medicações, 
a criança tem uma evolução melhor.

No Programa da Bahia é realizado ainda um 
exame que detecta doenças metabólicas, como Tiro-
sinemia e Doença do Xarope de Bordo que são ami-
noacidopatias, que se diagnosticadas precocemente 
permitem intervenção com a melhora do quadro clinico 
e controle das principais complicações. Este exame é 
a cromatografia de aminoácidos qualitativa.

Por tudo isso, consideramos de grande relevância 
esse serviço prestado as nossas crianças pela APAE – 
Salvador, instituição que precisa de apoio para continuar 
atendendo com a mesma eficiência que vem demons-
trando ao longo desses 10 anos do Teste do Pezinho.

Era o que eu tinha a dizer.
Obrigada.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, senhoras 
e senhores senadores, gostaria de registrar que nesta 
segunda-feira, 06 de junho, o governador do Estado da 
Bahia, Jaques Wagner, lançou em Salvador, na presen-
ça dos ministros da Justiça, José Eduardo Cardozo, o 
Programa Pacto Pela Vida. Não se trata aqui de mais 
um programa de segurança pública desarticulado e 
destinado à resolução de problemas pontuais, mas de 
um pacote de ações integradas entre várias instâncias 

do poder público e da sociedade civil organizada com 
vistas à redução dos índices de criminalidade.

Importante destacar que a formulação deste pro-
grama contou com a consultoria do professor de socio-
logia e coordenador do Núcleo de Estudos e Pesqui-
sas em Criminalidade, Violência e Políticas Públicas 
da Universidade Federal de Pernambuco, José Luiz 
Ratton. O professor é um dos responsáveis pela im-
plantação do projeto homônimo em Pernambuco, que 
resultou, ao longo de quatro anos do govenro Eduardo 
Campos do meu partido, o PSB, na redução em 40% 
dos homicídios e crimes violentos na capital, Recife, 
e em 28% no estado como um todo.

A primeira iniciativa para a efetivação do Pacto 
Pela Vida trata da formulação do Plano Estadual de 
Segurança e do fortalecimento das diferentes instân-
cias policiais, com foco na prevenção e redução de 
homicídios. O projeto coordenado pela Secretaria de 
Segurança Pública integra outras secretarias estaduais, 
a exemplo da Educação e da Secretaria de Políticas 
para as Mulheres, e não poderia ser diferente, pois as 
mulheres da Bahia são as que mais sofrem agressões 
no Nordeste: o Estado registra 30% das ocorrências 
na região, segundo a secretária Lúcia Barbosa. São 25 
queixas de violência por dia registradas na Delegacia 
de Proteção à Mulher, em Salvador.

Entre as medidas anunciadas pelo governador, 
estão a convocação de 3.500 policiais militares, além 
de investimentos estaduais na criação da Secretaria 
de Administração Prisional e Ressocialização, do De-
partamento de Homicídios e do fortalecimento do De-
partamento de Narcóticos. 

Ao articular políticas de segurança com ações 
sociais; priorizar a prevenção e busca atingir as causas 
que levam à violência, sem abrir mão das estratégias 
de ordenamento social, o Pacto pela Vida coaduna-se 
com as premissas do Programa Nacional de Seguran-
ça Pública com Cidadania (Pronasci), outra iniciativa 
inédita no enfrentamento à criminalidade no país. 

Portanto, desejo sucesso ao Governador Jaques 
Wagner, a toda a sua equipe de trabalho e à sociedade 
baiana como um todo em sua missão de devolver à 
Bahia a paz social que dela tanto necessita para con-
tinuar caminhando rumo ao desenvolvimento.

Era o que eu tinha a dizer.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi – Bloco/PR 

– MT) – Agradeço à Senadora Lídice. V. Exª será aten-
dida na forma do Regimento para o registro do seu 
discurso integral.

Convido agora, como orador inscrito, o Senador 
Paulo Bauer, PSDB de Santa Catarina. O senhor tem 
20 minutos de uso na tribuna.
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O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Blairo Maggi, Presidente desta sessão, 
Srª Senadora e Srs. Senadores que participam, neste 
momento, da sessão do Senado Federal, compareço 
a esta tribuna para comentar com V. Exªs e também 
com os telespectadores e ouvintes que nos dão au-
diência fato que, há poucas horas, chegou ao nosso 
conhecimento por meio de blogs, da Imprensa nacio-
nal e também dos comentários que estão presentes 
no ambiente desta Casa. 

Terminou finalmente um capítulo bastante po-
lêmico e difícil da administração da Presidente Dilma 
Roussef, com a providência, com a decisão, na tarde 
de hoje, do Ministro Antonio Palocci de apresentar 
a sua carta de afastamento do cargo de Ministro e, 
portanto, de colaborador do Governo da Presidente 
Dilma Roussef.

Muitas foram as especulações; muitos foram os 
discursos nesta Casa e na Câmara dos Deputados a 
respeito das informações veiculadas pela Imprensa 
nacional, há mais de três semanas, que davam conta 
da existência de patrimônio do Ministro que, segundo 
a Imprensa, era incompatível com sua atividade como 
Deputado Federal, no período anterior à presente Le-
gislatura. 

Obviamente, o Ministro deu as justificativas que 
considerou adequadas e necessárias, mas ficou deven-
do à Imprensa nacional informações complementares 
que lhe eram cobradas sistematicamente. Ele alegava 
não poder prestar por serem informações relacionadas 
ao sigilo necessário às atividades da sua empresa de 
consultoria, com clientes que a contratou.

Tenho certeza, Srs. Senadores, Srª Senadora, 
que a decisão do Ministro põe fim a uma crise que o 
Governo Federal enfrentava nesses últimos dias. Te-
nho certeza que a decisão tomada pelo Ministro, de 
se afastar do Governo, dá tranquilidade à Presidente 
da República e, de outro lado, tira de seus próprios 
ombros a responsabilidade de prestar mais informa-
ções. Aliás, parece coincidência, mas não é: o Ministro 
Antonio Palocci decidiu apresentar sua carta de de-
missão no mesmo dia em que o Procurador Geral da 
República dá um atestado de absoluta idoneidade ao 
ex-Ministro e ex-Deputado quanto à lisura dos proce-
dimentos de sua empresa.

Se os negócios do ex-Ministro são lícitos e per-
mitem que ele se entenda adequadamente com a Re-
ceita Federal e até com a opinião pública, não quero 
analisar, não quero julgar. Considero que é da sua 
responsabilidade civil e pessoal prestar contas ao 
Fisco, prestar contas à opinião pública. É claro que a 
renúncia ao cargo de Ministro coloca um ponto final na 

polêmica política, mas quero dizer a V. Exªs que deixa 
algumas lições. A primeira de que o Ministro – ouço V. 
Exª, Senadora Ana Amélia, em seguida, após concluir 
este raciocínio.

O Ministro, ao pedir demissão, salva o Governo, 
mas o Governo fica, sem dúvida nenhuma, marcado 
pela demora e pela inércia na decisão.

É bom lembrar que, quando Itamar Franco assu-
miu a Presidência da República, em substituição ao 
Presidente Collor, por conta do processo de impeach-
ment, houve também denúncias sobre um Ministro de 
grande expressão dentro de seu Governo: o Ministro 
Hargreaves. 

Itamar Franco não titubeou. Mostrou ter postura, 
mostrou ter responsabilidade e, principalmente, ter res-
peito pelo povo brasileiro. Dispensou o Ministro, seu 
amigo de longa data, e permitiu que as avaliações, que 
as investigações, que as justificativas fossem feitas e 
apresentadas. Ao término das investigações, constatada 
a inocência absoluta do Ministro, o Presidente Itamar 
reconduziu-o ao posto e, com isso, adquiriu respeito e 
credibilidade de todo o País, continuando seu trabalho 
como Presidente da República.

Infelizmente, a Presidente Dilma não procedeu 
dessa forma quando as denúncias surgiram. Manteve 
o Ministro, teve a solidariedade de seu antecessor, o 
Presidente Lula, que veio a Brasília para colocar, Se-
nador Pedro Simon, a sua inteligência política a serviço 
do Governo, para, assim, diminuir as consequências e 
os prejuízos políticos que o Governo já vinha sofrendo 
perante a opinião pública, junto ao Congresso Nacional 
e até junto à sua base de apoio parlamentar.

Eu diria que, por isso mesmo, hoje, precisamos 
dizer que Palocci sai de cena, que Palocci encerra sua 
participação no Governo, mas que o Governo deixa 
marcada sua postura de fraco, sua postura de Gover-
no indeciso, sua postura de Governo solidário com os 
companheiros antes de ser solidário com a Pátria, de 
ser solidário com os brasileiros, que pediam informa-
ções e tinham o direito de recebê-las.

Ouço V. Exª, Senadora Ana Amélia, com muito 
prazer.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 
Paulo Bauer, no dia 23 de maio, o Senador Jarbas 
Vasconcelos ocupava essa mesma tribuna que o caro 
colega está ocupando agora para tratar do assun-
to Ministro Palocci e sugerir seu afastamento diante 
das denúncias e das dúvidas a respeito do funciona-
mento da empresa de consultoria de propriedade do 
Ministro-Chefe da Casa Civil, agora ex-Ministro. E, 
naquela ocasião, nesse aparte, eu fiz a lembrança do 
fato Henrique Hargreaves, que era o Ministro-Chefe 
do Gabinete Civil do governo Itamar Franco, e que, 
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num ato republicano, com a responsabilidade e a éti-
ca que compete a um Chefe de Estado, afastou o seu 
Ministro, seu amigo de longa data, para que fossem 
apuradas todas as denúncias. Constatada a inocên-
cia do Sr. Henrique Hargreaves, ele voltou muito mais 
forte ao poder, e Itamar deu uma espécie de lição e 
uma didática exemplar a todos os governantes do nos-
so País pela precisão do ato e pela energia com que, 
naquele momento, atuou. Da mesma forma – para o 
meu entendimento, o poder não tem relação pessoal; 
o poder deve ser exercido com impessoalidade, com 
ética e com responsabilidade –, o ex-Presidente Lula, 
quando houve o problema com o mensalão, não teve 
nenhuma dúvida em afastar o então Ministro-Chefe do 
Gabinete da Casa Civil, o Ministro José Dirceu, amigo 
também de longa data. Lula teve a consciência política 
e a responsabilidade de saber que a contaminação só 
prejudicaria o governo dele. Assim também aconteceu 
quando houve a quebra do sigilo bancário do caseiro 
Francenildo, que envolvia o Ministro Antonio Palocci, 
comandante de uma das áreas estratégicas de gover-
no, o Ministério da Fazenda. Lula, de novo, não olhou 
para a amizade, mas para a responsabilidade, para 
impedir o contágio daquela crise política sobre o seu 
governo. Afastou o Ministro. E conseguiu, com o jei-
to político de ser de Lula, governar. Nesse momento 
o que fizemos aqui nesta Casa... Eu, cujo partido, o 
Partido Progressista, integra a base do Governo, tenho 
atuado com independência e, ontem, dessa tribuna 
onde está V. Exª, anunciei que apoiaria a instalação 
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, uma CPI, 
para investigar as dúvidas que ficaram pendentes, 
porque nem a entrevista do Ministro Antonio Palocci 
ao Jornal Nacional, na TV Globo, na sexta-feira, tam-
pouco a entrevista exclusiva que deu ao jornal Folha 
de S.Paulo, que apresentou, esse veiculo, as primei-
ras informações sobre a empresa Projeto, foram sufi-
cientes no meu entendimento. E como o Procurador-
Geral da Republica, até ontem à meia-tarde, estava 
demorando demais para se manifestar – e era minha 
condição essa para apoiar a CPI –, decidi anunciar e 
oficializar o apoio a essa CPI. Fui a vigésima Senado-
ra a assinar a favor da instalação. Esse foi um ato de 
independência, mesmo o meu Partido sendo da base 
do Governo, porque penso que a sociedade está exi-
gindo de nós, políticos, um compromisso muito sério 
com a ética e com a responsabilidade, e dele não vou 
me afastar, Senador Paulo Bauer. Por isso, faço esse 
aparte a V. Exª, para dizer que a Presidenta Dilma 
Rousseff terá agora a chance de seguir o rumo e, com 
a nossa Senadora Gleisi Hoffmann no Gabinete Civil 
da Presidência da República, ela que aqui tem atuado 
com muita competência e zelo na defesa do Governo, 

fazer uma interlocução com esta Casa da mesma for-
ma como ela tem atuado nas Comissões e na relação 
aqui em plenário, com serenidade, com competência 
e respeitando esta Casa, porque é do que nós preci-
samos, de uma relação harmoniosa e respeitosa en-
tre os Poderes, mesmo que aqui o Governo às vezes 
não respeite a minoria. Nós temos de ter a consciência 
da nossa responsabilidade. Cumprimento V. Exª pelo 
pronunciamento. É o meu depoimento singelo agora. 
Desculpe ter ocupado um pouco mais do seu tempo, 
Senador Paulo Bauer, mas era importante fazer isso 
num momento em que estamos vivendo uma crise, 
que espero seja passageira para a Presidenta Dilma 
Rousseff, a quem desejo que faça um bom governo, 
porque um bom governo dela é bom para o nosso País. 
Muito obrigada, Senador Paulo Bauer.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – 
Obrigado, Senadora Ana Amélia. Incorporo as palavras 
de V. Exª ao meu pronunciamento e naturalmente que 
desejo prosseguir citando que também a decisão de 
Antonio Palocci facilita a vida do nosso Presidente da 
Câmara dos Deputados, que também tinha sobre seus 
ombros uma decisão difícil para ser tomada, já que a 
Comissão de Agricultura da Câmara também havia 
votado favoravelmente uma convocação do Ministro 
para que ele lá desse explicações a respeito dos ne-
gócios da sua empresa.

Certamente que a história de Antonio Palocci, 
conhecida de todos, merece ser analisada, daqui para 
frente, pela opinião pública, pela imprensa e até pela 
classe política, porque o Governo não pode errar de 
novo, o Governo precisa ter a seu serviço a melhor 
qualidade, pessoas de reputação ilibada, Senador Pe-
dro Simon. É necessário que o Governo conte com o 
serviço e com o trabalho de patriotas, de pessoas que 
estejam efetivamente comprometidas e preocupadas 
com o futuro do País, e não com o futuro do partido 
político que está no Governo.

O Presidente ou a Presidente, sim, pertence a 
um partido político. Seus ministros igualmente devem 
ter partido político, e nós todos o temos, mas nós não 
podemos ter no Governo gente que pense politicamente 
antes de pensar patrioticamente. Eu sou Senador de 
oposição. Eu já fui governo, eu já fui Vice-Governador 
do meu Estado, eu já fui Secretário de Educação por 
duas vezes, eu já fui Deputado Federal de situação e de 
oposição. Confesso a V. Exªs que vivo uma frustração: 
já são mais de cinco meses de mandato nesta Casa 
e, até hoje, nenhum líder do Governo, nenhum líder 
do Partido do Governo, nenhum assessor parlamentar 
de nenhum Ministério compareceu ao meu gabinete, 
ou me mandou um cartão, ou me deu um telefonema, 
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informando-me sobre um único projeto que o Governo 
tenha mandado para esta Casa, justificando-o. 

Não que eu precise de um tratamento diferenciado 
e especial. Eu não careço disso, Senador Cristovam 
Buarque, mas entendo que o Governo deve ter com 
a oposição uma relação republicana, que o Governo 
deve olhar para a oposição como aqueles que vêm 
aqui para ajudar na construção de um país melhor, 
que o Governo deve conversar com os adversários 
não como se fossem inimigos, porque eu não vim para 
cá para ser inimigo do Governo, eu vim para cá para 
ajudar o Governo. 

Eu já trabalhei com a Presidente Dilma Rousseff. 
Quando eu era Vice-Governador de Santa Catarina, 
eu comandava todas as ações relacionadas à política 
energética do Estado, Presidente Blairo Maggi, e a Pre-
sidente Dilma Rousseff era Secretária de Energia do 
Rio Grande do Sul. Foram dezenas de vezes em que 
eu e ela estivemos juntos, conversando e discutindo 
assuntos que se relacionavam aos nossos interesses 
no Sul do País – gerar energia é uma coisa que inte-
ressa a vários Estados simultaneamente e não ape-
nas a um deles. 

Ora, fico frustrado em ver aqui, nesta Casa, Se-
nador Ataídes, todos os que integram o Governo con-
siderarem-nos - nós, da oposição – como inimigos. Nós 
não somos inimigos, somos patriotas. Eu sempre digo 
que quem faz oposição trabalha em dobro, porque deve 
reivindicar e fiscalizar. Quem é governo apenas pede 
e depois comemora, na inauguração, a realização da 
obra ou comemora o anúncio da ação governamental 
que se fez em função do seu pleito. Ser oposição é 
difícil, mas é mais difícil, reconheço, quando o Gover-
no não quer nenhuma interlocução com a oposição. 
Aí, obviamente, quando temos esta postura de pedir 
uma CPI, de criticar uma decisão governamental, nós 
somos sempre considerados como aquele que não 
quer o bem do País. 

Eu pergunto a V. Exªs: e o Ministro que sai nas 
condições que Antonio Palocci saiu queria tão bem ao 
País quanto V. Exªs? Não sei.

Espero que a Senadora Gleisi Hoffmann, que 
deixa esta Casa para ser Ministra, faça um trabalho 
de altíssima qualidade, de altíssimo nível. Certamente 
o fará, porque ela conheceu o espírito da Casa. Ela 
tem o compromisso de estar lá em nosso nome, em 
nome do Senado Federal. Acho até que a Presidente 
foi muito feliz, porque convidou alguém que não tem 
uma história com alguma mancha, com alguma crise, 
com alguma crítica de ordem ética ou de ordem pes-
soal. Por isso mesmo, desejo à nova Ministra muito 
sucesso e espero que ela oriente a sua equipe, oriente 
a equipe da Presidente a ter essa interlocução patri-

ótica, a ter essa interlocução republicana com todos 
os integrantes desta Casa, para o bem do País, para 
o bem do seu próprio Governo.

Finalmente, quero dizer a todos os senhores e 
senhoras que, certamente, nós todos desejamos que a 
Presidente Dilma tenha muito sucesso no seu governo, 
sem precisar de tutor, sem precisar de ex-Presidente 
vindo auxiliá-la em questões de ordem política. Se o 
Congresso Nacional é a favor de uma determinada 
providência, vai agir no sentido de que aquela provi-
dência seja adotada ou seja analisada. E, se for con-
tra, será contra. Afinal de contas a Presidente foi elei-
ta, como nós também, e todos nós temos de cumprir 
o nosso papel.

Mais do que isso, quero dizer que não fico feliz 
em ver, como vi nos jornais de ontem, o Presidente 
de um país vizinho vir aqui, abraçar um ministro e lhe 
dizer que ele deve ter forças para superar as suas difi-
culdades. Logo quem? Hugo Chávez vir ao Brasil para 
abraçar ministro demissionário. Ele que tem problemas 
em seu país e lá deveria permanecer para resolvê-
-los?! Ele que já veio ao Brasil para anunciar refinaria 
de petróleo em Pernambuco que até hoje não saiu?! 
Ele que, enfim, é polêmico pelas posições políticas que 
adota, mas que, em termos de Brasil, não tem nenhu-
ma contribuição dada para o nosso desenvolvimento 
e para o nosso futuro. 

Portanto, quero, sem dúvida nenhuma, que a nova 
Ministra tenha sucesso, quero que esta Casa prossiga 
em seu trabalho e que o Congresso Nacional continue 
cumprindo o seu papel democraticamente, em nome 
de um Brasil melhor. E, mais do que isso, desejo que 
nunca mais, nem no Governo Dilma nem em nenhum 
governo, a gente tenha uma situação como essa que 
vivemos, porque, se lá no governo Lula, por causa do 
mensalão, a casa quase caiu, agora caiu o Ministro, 
porque o apartamento sobreviveu.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 

MT) – Agradeço, Senador Paulo Bauer.
Eu não sei ainda se está confirmado o nome da 

Senadora Gleisi, mas...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Está.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR 

– MT) – Acabou de me dizer o Senador Suplicy que 
está.

Eu quero desejar a ela que tenha muito sucesso 
na nova empreitada à frente da Casa Civil. Como dis-
se o Senador, ela tem o espírito desta Casa, e acho 
que pelo menos levará ao Palácio o que nós estamos 
pensando e o que todo o Brasil quer.

183ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 22269 

Portanto, ficam aqui os meus votos de uma boa 
gestão à nossa querida Senadora Gleisi, que nos dei-
xa momentaneamente.

Passo a palavra, então, ao Líder do PSOL. Mais 
uma vez, pergunto se está presente o Senador Ran-
dolfe Rodrigues. (Pausa.)

Senador Sérgio Petecão. (Pausa.)
Senador Valdir Raupp. (Pausa.)
Senador Pedro Simon, então, pela Liderança do 

PMDB, conforme inscrição feita anteriormente.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, assomo esta tribuna num mo-
mento que considero muito importante para a vida 
brasileira e creio, Sr. Presidente, que todos nós deve-
mos fazer uma profunda reflexão sobre os momentos 
que estamos vivendo e sobre o que está acontecendo.

Eu quero levar o meu abraço ao Ministro Palocci. 
Ele viveu momentos turbulentos, frios, difíceis. É um 
homem que tem o respeito. Foi um grande Ministro da 
Fazenda, e todos reconhecem que foi a sua atuação 
firme, muitas vezes, inclusive, à revelia do próprio PT, 
que conduziu o governo de Lula pelos caminhos por 
onde ele andou.

Tivemos horas duras, como a época do mensalão, 
e por elas passou o então Ministro da Fazenda.

Agora vivemos os momentos atuais. Exatamen-
te na hora em que o Procurador-Geral da República 
houve por bem arquivar o processo por falta de provas, 
vem o Ministro Palocci e pede o afastamento do cargo. 
Eu, que semana passada tinha subido a esta tribuna 
para pedir exatamente isso, achava que, na crise que 
estávamos vivendo, o ideal para o Brasil e para todos 
era que o Ministro Palocci pedisse demissão, venho 
aqui trazer o meu respeito ao Ministro Palocci. Exata-
mente após o Procurador inocentá-lo, às vésperas de 
uma reunião da Comissão de Justiça amanhã, onde 
havia uma insistência de todos, inclusive minha, para 
a convocação de S. Exª para vir depor na Comissão 
de Constituição e Justiça – e o Presidente da Comis-
são, que acaba de chegar aqui neste momento, dei-
xou muito claro que amanhã colocaria em votação o 
requerimento da convocação, e convocada a comissão 
era imprevisível o que poderia acontecer –, o Ministro 
Palocci houve por bem se afastar do cargo.

Disse muito bem a Senadora Ana Amélia em apar-
te ao ilustre Senador de Santa Catarina, repetindo o 
que aconteceu no governo Itamar, quando o chefe da 
Casa Civil pediu para sair. Não foi o Presidente Itamar 
que determinou a saída do chefe da Casa Civil. O chefe 
da Casa Civil foi ao Presidente Itamar e disse: eu vou 
sair porque não posso comprometer o seu governo. E 
o Presidente Itamar até lhe disse: mas não tem nada. 

Não, mas eu vou, amanhã, depor na CPI e não quero 
depor como chefe da Casa Civil.

O Palocci fez isso, não veio depor e renunciou. 
Aliás, não veio depor porque não foi convocado. E eu 
acho que amanhã não há por que o convocarmos, uma 
vez que ele já renunciou.

O colega que me antecedeu, o querido compa-
nheiro Paulo, Senador de Santa Catarina, disse que a 
Presidente teria sido fraca porque demorou. Com todo 
o respeito, eu não concordo. Eu não concordo, primei-
ro porque o fato em si, do ato do Ministro Palocci, era 
ato que admitia discussão, admitia debate, e, segundo 
porque, cá entre nós, o ex-Presidente Lula veio a Bra-
sília e, na minha opinião, fez o que não deveria ter feito: 
falou para a Presidente Dilma e para a imprensa de 
que o Palocci não deveria sair. Se a Presidente Dilma 
tivesse demitido o Palocci na semana passada teria 
criado um caso com o ex-Presidente Lula, teria criado 
um incidente; em cima do ex-Presidente que indicou o 
Palocci e disse: não o demita, se ela demitisse, a crise 
seria sido grande no Governo.

Ela não demitiu e eu acho que fez muito bem 
em não demitir – perdoem-me a sinceridade. Ela ga-
nhou tempo, foi adiante, mas não era importante para 
o País um estremecimento de relações nesse sentido, 
um ponto de tal gravidade entre o Lula e a Presidente.

O Lula se equivocou. Não digo que tenha feito 
de propósito, mas veio, teve uma festa triunfal na vin-
da dele, com a Bancada do PT, com os Líderes, na 
casa do Presidente Sarney, e lá pelas tantas ele disse: 
não é para tirar. Até eu disse desta tribuna que o Lula 
teria dito que não era para tirar, mas no governo ele, 
Lula, quando aconteceu o incidente do caseiro, ele ti-
rou. O incidente era até destino da vida. O caseiro era 
uma pessoa muito humilde, de nenhuma posse, e, de 
repente, na vila onde morava, apareceu milionário, 
cheio de dinheiro. Toda a vila só comentava de que o 
caseiro apareceu cheio de dinheiro. Como ele tinha 
deposto, contando aquela história da casa onde os 
políticos iam se divertir e tudo mais, alguém contou: 
olha, mas ele está nadando em dinheiro. E correu a 
chamativa de que o caseiro teria recebido uma bolada 
de alguém para inventar o assunto. Só que se deram 
mal. O caseiro recebeu uma bolada, é verdade, porque 
seu pai natural... Ele, tendo ido ao Ceará para entrar 
com uma ação de legitimidade de paternidade, o pai, 
que reconhece que ele é filho – é amigo dele-, mas 
tem problema com a mulher, e ele precisava de uma 
casa, deu o dinheiro da casa para ele não entrar com 
o pedido; e ele recebeu a bolada. 

Quando foram ver, verificar, quando rasgaram seu 
sigilo e foram ver no banco o que tinha acontecido, o 
cidadão disse que era pai dele e que tinha mandado 
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aquela importância exatamente para a sua conta; e 
aquilo que pensavam que era chantagem que ele tinha 
recebido, não era. O caseiro é uma bela pessoa. Mas o 
Lula pediu a demissão dele. Por que o Lula deu a de-
missão e pediu para Dilma não demitir? Acho que ela 
fez bem em não demitir. Ganhamos uma semana ou 
perdemos uma semana, mas vamos sair dessa crise 
de maneira normal.

A CPI está aí. Eu não assinei, mas outros assi-
naram. Eu ia assinar amanhã. Eu disse: amanha vou 
votar na comissão pela convocação do Ministro e logo 
depois eu assino, porque eu acho importante a vinda 
dele. Outros assinaram, mas dizendo isto: assino, mas 
desde que ele venha aqui e, se acontecer alguma coi-
sa, retiro a minha assinatura.

Então, eu creio que a CPI morreu. Não tem por 
que ter CPI, na minha opinião, por um fato muito sin-
gelo, eles envolvem a figura do Ministro, de que ele 
criou uma firma e, como ela, movimentou e ficou rico 
– e tinha que ficar, como foi -, mas isso não envolveu 
setores do Governo A, B, C ou D. O que me deixa com 
uma impressão de mágoa com relação ao Sr. Palocci 
é que, naqueles dias em que ele era o superministro, 
já escolhido para Chefe da Casa Civil, quando eram 
ele e a Presidente Dilma que praticamente estavam 
fazendo todas a caminhada no sentido de montar o 
Governo, ele estava montando o Governo e cuidando 
de ganhar os R$ 10 milhões lá do outro lado. Era um 
espaço muito interessante. Vocês já imaginaram – ne-
nhum de nós teve essa chance – montar o Governo 
Federal, o terceiro Governo? Ele fez parte do primeiro 
e do segundo. Montar o Governo! Ele estava montando 
o Governo e, aqui e ali, cuidando de ganhar os R$ 10 
milhões. Talvez por isso o Ministério não tenha saído 
tão bom que nem a gente gostasse que saísse.

Pois não, Senador.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador 

Pedro Simon, a demora no esclarecimento que criou 
a crise, a demora. Esse é o primeiro ponto. S. Exª, o 
ex-Ministro Palocci, demorou para prestar informações. 
Nós não podemos prejulgar quem quer que seja. O 
Procurador-Geral da República tem independência 
para decidir dessa forma. Mas como o próprio nome 
está a dizer, ele é procurador. Ele tem que procurar. Ele 
não é juiz, que é inerte. Ele deve procurar. Com todo o 
respeito ao Dr. Gurgel, que é um homem de bem, sé-
rio, um grande Procurador-Geral da República, mas a 
um procurador cabe procurar. Uma outra parte da fala 
de V. Exª, a respeito da participação do ex-Presidente 
Lula nesse acontecimento. Ex-presidente, com todo 
respeito, ele deve ser uma instituição. Ele enfraquece 
o Governo de que nós fazemos parte tentando resolver 
os problemas do governo. Ex-presidente é...

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Pelo 
menos resolver publicamente.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Sim. Ex-
presidente deve ser uma instituição. A não ser, como 
o ex-Presidente Collor, o ex-Presidente Sarney, o ex-
Presidente Itamar, que venham para a disputa política. 
E aqui eles são Senadores, são ex-Presidentes. Agora, 
ex-presidente tem que virar instituição. Eu cumprimento 
V. Exª pelo seu discurso. No Brasil, todos estão sujei-
tos à lei. Todos. E a lei é a Constituição. Não existem 
homens que não sejam comuns. Todos estão sujeitos 
à lei. E termino o meu aparte, se V. Exª...

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu 
só queria dar um aparte ao senhor. V. Exª não acha que 
a Presidente Dilma fez bem em não demitir o Ministro 
na semana passada, em cima da declaração do Lula 
de que ele devia ficar?

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Exa-
tamente.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Se 
ele tivesse... O Lula chega e fala para todo mundo: Ele 
tem que ficar. E a Presidente demite! Está feita a crise. 
Aí a crise extrapolava. Ela aguentou quieta, esperou o 
tempo, e agora ele se demitiu.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Sim. E 
eu termino meu aparte lembrando De Gaulle, que disse 
que a ingratidão é um dever do governante. É um dever 
do governante. Para aquele que exerce o governo – ele 
deve pensar no Estado –, não existe amizade, existe 
o serviço público que ele está prestando. 

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu 
cada vez sou mais fã de V. Exª. A afirmativa é pesada, 
mas é verdadeira. A ingratidão é obrigação do gover-
nante. Ao contrário daquele que diz que companhei-
ro de partido defendemos sempre em público. Pode 
atacar isoladamente. Isolado, você esculhamba, diz 
o que quiser. Agora, publicamente, tem que defender 
sempre, mesmo quando não está certo.

Eu confio no Governo da Presidente Dilma. Votei 
na Marina no primeiro turno. Mas renunciei à Presidên-
cia do PMDB do Rio Grande do Sul, porque o PMDB 
do Rio Grande do Sul fechou com a candidatura do 
Serra, porque abertamente trabalhei e defendi a vo-
tação do segundo turno da Presidente Dilma. E acho 
que temos que ter um esforço muito grande no sentido 
da Presidente acertar. 

O meu grande medo com a Presidente Dilma é 
que, infelizmente, as instituições do Brasil são caren-
tes de seriedade e de responsabilidade. Nós temos 
aqui vinte e tantos partidos pulando para lá e para cá 
e, daqui a pouco, surge um novo partido, o velho PST, 
velho no nome, novo na...e as petições são feitas sob 
as formas mais interessantes. E a Ministra tem que 
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ceder, um Ministro para cá, outro para lá, outro para 
lá e, ela, parece que é firme mais do que alguns ima-
ginavam.

Eu defendo nesta Casa que tenhamos um Parla-
mento realmente firme, não para se dobrar ao Presi-
dente da República, não para não ter sua verticalida-
de, não para não ter essa posição de independência, 
para criticar, para debater, para votar contra, mas um 
Governo que dê força ao Governo quando o Governo 
realmente quer agir. 

A Presidente Dilma tem que ter força e autorida-
de. Saiu o Ministro Pallocci, e a sua saída não causa 
crise nenhuma, porque o Parlamento está aqui para 
entender que a hora é de caminhar para frente. 

Eu, sinceramente, acho a Senadora Gleisi uma 
senhora excepcional. A sua atuação nesses meses 
aqui a colocam com brilho em um posição de grande 
destaque, com competência, com autoridade, com 
credibilidade. Acho que foi arrojada a decisão da Pre-
sidente Dilma de colocar a Gleisi como Chefe da Casa 
Civil, o diálogo entre a Dilma e a Gleisi, duas mulhe-
res. É uma atitude de muita coragem, mas muito feliz.

Falando com meu amigo Cristovam Buarque, 
meu amigo e orientador, ele diz que a Gleisi vai fazer 
falta aqui. Eu concordo. A Gleisi vai fazer falta aqui, 
mas será muito bom ter a Gleisi lá. Para nós é muito 
bom, ter uma pessoa como ela, que tem uma biografia 
limpa e transparente. Ocupou um cargo na energia, lá 
no Paraná. Já perdeu eleição, mas, como dizia Mitter-
rand, para ser grande líder tem de passar por derrota. 
Ela já perdeu. Perdeu eleição para o Senado da outra 
vez; compensou nessa como a mais votada.

O engraçado nisso tudo é que nós falávamos da 
candidatura do marido dela. Para ver como as coisas 
hoje são diferentes. 

Sai ela e sai com credibilidade.
Aquele olhar sério da Presidenta e aquele sor-

riso simpático da Gleisi. Realmente, acho que este é 
um grande momento. Eu me filio àqueles que estão 
nesta Casa rezando e torcendo para que o Governo 
Dilma dê certo.

Acho que poderíamos aproveitar agora as pa-
lavras do Líder do PSDB, o bravo Senador de Minas 
Gerais Aécio, que propõe que o Congresso, cada um 
exercendo a sua parte, tenha uma agenda positiva.

Acho que agora é exatamente o momento de nós 
traçarmos uma série de linhas que tenham conteúdo 
e que tenham propósitos.

Nós estamos vivendo, lá na Comissão de Justiça, 
algo que eu considerava praticamente impossível: está 
avançando um texto de reforma da Constituição. Ali na 
Comissão, o que me emociona é que o ambiente é de 
pureza. É voto distrital, é verba pública de campanha, 

é sem reeleição, tudo aquilo que falta no Congresso e 
que nunca passa, na Comissão está indo 100%.

Pode ser que este seja o momento de nos reu-
nirmos para avançar, para criarmos uma série de pro-
postas concretas, positivas e reais, em que não tenha 
nem oposição, nem Governo, mas o Congresso, no seu 
contesto, junto com a Presidente. Podemos fazer.

Quando o Senador Cristovam vai ali, àquela tri-
buna, falar, às vezes, parece estar sonhando com o 
que pode ser a educação neste País, quantas vezes 
ele diz que podemos fazer, basta nos reunirmos, todo 
mundo quer. Duvido que, diz ele, se falarmos com A, 
com B ou com C, ele não vá dizer que é assim que 
deve ser feito. Por que não nos reunimos para chegar 
aonde todo mundo quer?

Eu acho que agora é a hora. Sinceramente, acho 
que é hora. Passou isso. Amanhã, não tenho nenhuma 
dúvida de que ninguém vai querer fazer convocação 
na Comissão de Constituição e Justiça. Morreu. Tenho 
a convicção de que a CPI não há mais razão de ser. 
Morreu. Vamos caminhar para o lado positivo. Se a Srª 
Gleisi for realmente a indicada, ela pode já exercer in-
clusive esse papel de ligação – ela, Senadora – exa-
tamente com a Presidente.

Eu levo o meu abraço muito afetuoso ao Ministro 
Palocci. Ele sai com dignidade. Pode ter errado aqui, 
acertado lá, mas cumpriu o seu papel. E venho aqui 
dizer à Presidente Dilma que ela ganhou muito. Ela 
ganhou muito, ela se firmou, ela deu nome ao seu go-
verno. Aquilo que o governo passado não fez, que é 
demitir o Waldomiro, subchefe da Casa Civil. Se tivesse 
demitido o Waldomiro, subchefe da Casa Civil, quando 
ele apareceu na televisão, com uma montanha de di-
nheiro, botando nos bolsos o dinheiro e discutindo com 
um cidadão qual é a percentagem da vigarice, cena 
que apareceu mil vezes na televisão, porque repetiram, 
repetiram, repetiram, o seu governo teria sido...

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – A 
Dilma deu o exemplo. Está aqui claro. Ou alguém tem 
dúvida de que, depois do que aconteceu, depois des-
se incidente, quem no governo dela haverá de atuar 
em sentido errado? Haverá de faltar para receber uma 
denúncia, como foi recebida a anterior?

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-
mite um breve aparte?

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Não levará quinze dias. Ela demitirá na mesma hora. 
Posso, Presidente?

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Muito 
breve, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Pois não, Senador.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu 
gostaria de cumprimentar a sua palavra de cumpri-
mento em respeito ao Ministro Antonio Palocci, a sua 
palavra de cumprimento à nova Ministra designada, 
Gleisi Hoffmann. Nós que a conhecemos tão melhor 
agora, em suas excepcionais qualidades, mas também 
a sua palavra de bom senso com respeito às decisões 
que a CCJ...

(Interrupção do som.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero 
cumprimentar o bom senso de quem conhece tanto, tem 
tanta experiência e por nós todos é tão respeitado.

Muito obrigado.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – V. 

Exª me concede um aparte de um minuto apenas, Sr. 
Presidente? 

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Obrigado a V. EXª.

O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Um 
aparte, um minuto apenas, Sr. Presidente. Eu queria, 
na mesma linha do Senador Suplicy, parabenizar o 
Senador Pedro Simon pelo brilhante pronunciamento, 
equilibrado, que faz na tribuna e dizer que concordo ple-
namente que a saída do Palocci, uma semana depois, 
vai favorecer os dois lados, tanto a Presidente Dilma, 
quanto o próprio Ministro Palocci. Se ele tivesse saído 
semana passada, uma semana atrás, ele sairia pior 
do que está saindo hoje, porque fez uma entrevista à 
Nação e, através daquela entrevista que deu à Rede 
Globo e a outros veículos de comunicação, teve o ar-
quivamento pelo Procurador-Geral da República. Diz 
ele que não tinha o que investigar, que já está sendo 
investigado pelo Ministério Público do Distrito Federal. 
Então, de forma que sai melhor agora, ele sai de cabe-
ça erguida. Que Deus possa iluminar os seus passos 
e, da mesma forma, a Presidente, para que a escolha 
que ela fez da Senadora Gleisi Hoffman seja a escolha 
certa para continuar a tocar o barco para frente. Esta-
mos vivendo uma democracia sólida, e uma semana 
a mais ou a menos de crise não vai abalar a democra-
cia brasileira. Acho que nós vamos ter que seguir em 
frente, agora, avançando nos programas que venham 
beneficiar o povo brasileiro. De minha parte eu até fico 
feliz. Como Presidente do PMDB, vamos ganhar mais 
um Senador, porque o suplente da Gleisi é do PMDB. 
Então, a República ganha uma boa Ministra Chefe da 
Casa Civil e o PMDB ganha mais um Senador aqui no 
Senado. Muito obrigado.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Isso 
eu não ia falar, Sr. Presidente, mas, com a nova Chefe 

da Casa Civil, o PMDB terá mais um Senador. Mas já 
que V. Exª falou, está falado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 

MT) – Agradeço ao Senador Pedro Simon pelo brilhante 
discurso proferido na tribuna.

Passo a ler o expediente que chegou a esta Pre-
sidência, a esta Mesa. 

É lido o seguinte:

Of. nº 4/2011/CMAGUA

Brasília, 7 de junho de 2011.

Assunto: Cancelamento de participação de evento da 
Subcomissão da Água

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, faço referên-

cia ao Ofício nº 1/2011/CMAGUA, de 25 de maio do 
corrente, para comunicar a Vossa Excelência sobre a 
desistência dos Senadores João Pedro, Paulo Davim, 
Marisa Serrano, Eduardo Braga e Cristovam Buarque, 
em participar no evento denominado Processo Parla-
mentar do 6º Fórum Mundial da Água, organizado em 
conjunto pelo Conselho da Europa, pelo Conselho 
Mundial da Água e pelo Comitê Internacional do 6º 
Fórum tendo como anfitriã a Assembléia Parlamentar 
do Conselho da Europa, que ocorrerá no dia 10 de ju-
nho de 2011, em Estrasburgo – França.

Atenciosamente, – Senadora Marisa Serrano, 
Presidente da Subcomissão Permanente da Água

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – O ofício lido vai à publicação.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB –– RO) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Pela ordem, Senador Valdir Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
estava inscrito pela Liderança do PMDB, mas foi cedido 
ao Senador Pedro Simon o tempo da Liderança. Tenho 
um pronunciamento a fazer, mas vou fazer apenas um 
breve relato aqui, em menos de um minuto, porque há 
oradores para falar e a sessão já avança. Já é tarde. 

Aprovamos aqui no Congresso, em 2009, pela 
Câmara e pelo Senado, a transposição dos servidores 
do ex-Território de Rondônia para os quadros da União, 
benefício esse que chega com quase 20 anos de atraso, 
tendo em vista que, desde 1988, o Estado de Roraima 
e do Amapá, Estados mais jovens que Rondônia, já 
alcançaram esse benefício na Constituição de 1988. 
Agora, se arrasta há praticamente dois anos a assi-
natura do decreto. Há uma confirmação da Casa Civil 
e do Governo Federal de que, até o final deste mês, o 
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decreto será assinado. Depois de longas batalhas, de 
muitas conversas com a Secretaria Nacional dos Re-
cursos Humanos, com o Ministério do Planejamento e 
com a própria Ministra do Planejamento, o decreto já 
se encontra na Casa Civil para ser assinado. Só falta 
a Presidente marcar uma data com a bancada federal 
de Rondônia, os três Senadores e os oito Deputados 
Federais, tendo em vista que a Deputada Marinha Rau-
pp é coordenadora da bancada e está fazendo essas 
tratativas com o Planalto. 

Então, que não espere para o final do mês. Já 
que esperamos tanto tempo, que seja marcado o mais 
rápido possível. Há uma ansiedade muito grande no 
meu Estado. Estão falando em fechar a BR, mas acho 
que não é o caminho. A ansiedade é muito grande pela 
demora, pelo tempo que já foi esperado. 

Então, faço aqui um apelo ao Governo Federal, à 
Presidência da República, à Casa Civil, ao Ministério 
do Planejamento para que marquem essa data o mais 
rápido possível, para chamar a bancada e os sindicatos 
para assinar esse decreto que vai beneficiar em torno 
de 20 mil servidores do meu Estado.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 

MT) – Muito obrigado, Senador Valdir Raupp.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE) – Sr. Presidente, gostaria de, pela ordem, 
falar pelo PSB. São dois minutos.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Pela ordem, o senhor tem a palavra. Pela Lide-
rança, já foi ocupada antes. Pela ordem, por favor. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, queria neste momento, em nome do PSB, 
registrar o nosso contentamento pela escolha da Sena-
dora Gleisi Hoffmann para ocupar um lugar de destaque 
no Governo da Presidenta Dilma, que é a Chefia da 
Casa Civil. É um desafio de que, sem dúvida alguma, 
essa Senadora dará conta, porque o trabalho que ela 
aqui realizou encantou a todos nós com sua simpatia, 
com sua desenvoltura na tribuna, com a elaboração le-
gislativa nas Comissões. A participação intensa, todos 
os dias, nos trabalhos nesta Casa, fará uma grande 
falta, mas fortalecerá, sem dúvida alguma, o Governo 
da Presidenta Dilma.

O Ministro Palocci saiu numa hora em que a Pre-
sidenta Dilma precisava da sua compreensão, porque 
o Governo não construiu nenhuma crise. Isso foi um 
fato, segundo o próprio Ministro Palocci, criado em 
torno da sua pessoa, não no âmbito do Governo. A 
Presidenta Dilma, que foi uma candidata que veio com 
uma proposta de renovação política, de fazer mudança 
na continuidade, não poderia, de maneira nenhuma, 

ser contaminada com crises aleatórias que pudessem 
surgir no seu Governo.

Por isso, Sr. Presidente, quero parabenizar a Pre-
sidenta Dilma por essa escolha oportuna, ratificando 
e apoiando in totum as palavras do nosso grande Se-
nador Pedro Simon, nosso professor, homem que nós 
seguimos pela sua palavra e pela sua coragem cívica. 
Nos momentos mais difíceis por que passou este Se-
nado Federal e esta Nação, a palavra do Pedro Simon 
nunca faltou à Nação, nunca faltou a todos nós. Por 
isso, mais uma vez, ratifico, em nome do PSB, nosso 
regozijo pela escolha para Ministra-Chefe da Casa Civil 
da Senadora Gleisi Hoffmann.

Sucesso é o que desejamos a ela.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 

MT) – Agradeço ao Senador Antonio Carlos Valadares, 
que falou em nome do PSB.

Convido para fazer uso da palavra o Senador 
Wellington Dias, por permuta com o Senador Anibal 
Diniz.

Logo em seguida, pela Liderança do PDT, falará 
o Senador Cristovam Buarque.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, povo do nosso 
País, o Ministro-Chefe da Casa Civil, Ministro Palocci, 
pediu demissão e a Presidente Dilma convidou a nossa 
colega de Casa, Senadora Gleisi Hoffmann, para as-
sumir a Casa Civil, que também aceitou esta missão. 
Ainda há pouco acompanhamos atentamente uma en-
trevista coletiva em que ela anunciava que, amanhã, 
por volta de 14h, 14h30, estará aqui no plenário desta 
Casa, fazendo um pronunciamento de despedida em 
relação a esta missão e, amanha, às 16h, já estará 
tomando posse nesta nova missão.

Sobre isso eu queria aqui me manifestar. Primei-
ro, uma manifestação de solidariedade ao Ministro Pa-
locci, com quem tive o privilégio de conviver durante 
longos anos no Partido dos Trabalhadores. Dizer da 
minha convicção, de tudo o que ouvi tanto na sua en-
trevista para o Brasil, como em reunião com a bancada 
do Partido dos Trabalhadores no Senado, como tudo 
o que tenho verificado estes dias, de que não há, na 
minha opinião, à luz da lei, nenhum crime praticado 
pelo Ministro Palocci, por todas as informações, todos 
os anúncios feitos até agora.

Segundo, para dizer também que, se há nesse 
caso algo a ser registrado, eu registro a fala dele, que, já 
no anúncio ao Brasil, na entrevista que dava, ao dar as 
explicações sobre os vários questionamentos, ele dizia 
já que tinha que separar, que tinha que assumir como 
um problema de uma denúncia de caráter individual, da 
sua pessoa física e da sua participação numa pessoa 
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jurídica. Portanto, não há nenhum crime em relação ao 
Poder Público mesmo nas denúncias feitas.

Quero aqui aproveitar este episódio para chamar a 
atenção desta Casa e do País para o momento em que 
vivemos. Vejam que estamos falando de um Ministro 
que já viveu situação semelhante muito recentemente. 
A dolorosa situação – eu pude acompanhar a dor da 
sua família, esposa, filhos, enfim – quando, inúmeras 
vezes, manchetes de jornais, capítulos como novela o 
colocaram no centro de uma situação como essa. Foi 
preciso, inclusive sem mandato – e foi nessa fase que 
ele teve que se voltar para o setor privado, como uma 
alternativa de atividade própria –, o Ministro Palocci 
teve que ir ao Supremo, a última instância, passando 
por todas as investigações, para que o Brasil pudesse 
ter ali a sua inocência. Tenho a convicção de que, neste 
episódio, da mesma forma, nós vamos ver a situação 
da comprovação da inocência do Ministro Palocci.

Se há alguma coisa nesse caso que esta Casa, 
que o Congresso Nacional pode discutir é a legislação 
brasileira. A quarentena que temos é um tempo real-
mente curto, é preciso alongá-lo? Se isso é verdade, se 
a maioria tiver essa posição, esta Casa precisa mudar 
a lei. Mas, à luz da lei, por ter exercido um cargo de 
Ministro da Fazenda, ele, retornando ao setor privado, 
encontrou atividades, e atividades rentáveis.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Com o maior prazer. 

Como ele anunciava ontem, não podia e não pode, 
e é para isso que ele diz que estará renunciando. Ele 
dizia que mesmo fora do poder, na reunião que tivemos 
com ele, ele manteria a mesma postura em relação aos 
contratos que ele tinha com os clientes da sua empre-
sa, ou seja, manter a reserva daquelas informações 
que lhe foram confiadas como alguém contratado, ou 
numa consultoria, ou na elaboração de projetos, ou no 
acompanhamento de interesse de alguma empresa. E 
ele faz isso dignamente.

Então, eu queria aqui dizer que se trata de um 
homem que sempre se colocou a serviço do Brasil. 
O Brasil deve muito ao cidadão Antonio Palocci, pe-
las mudanças que tivemos na nossa economia, uma 
economia, hoje conduzida pelo Ministro Guido, de 
controle de inflação, de capacidade de investimento, 
e investimento voltado para todas as regiões do Brasil. 
Crescer e também se desenvolver socialmente, gerar 
emprego. Ou seja, um País respeitado. 

Confesso ao Presidente Lula o que digo aqui, 
Senador Taques. O Presidente Lula é ex-Presidente, 
mas é o Presidente de Honra do Partido dos Traba-
lhadores. Eu tenho é que elogiar o Presidente Lula 

porque, no momento em que um companheiro seu, o 
Ministro Palocci, com quem ele conviveu, viveu esse 
drama, ele foi solidário. Em nenhum momento ele se 
meteu na relação do Governo, mas, como partidário, 
ele foi correto e decente. Isso na política é algo que 
temos de elogiar. 

Ao mesmo tempo em que coloco essa posição, 
tenho a convicção, repito, de que o Ministro Palocci, da-
qui a algum tempo, estará colocando em panos limpos 
essa situação. Lamentavelmente, num ato que consi-
dero meramente político, por conta da posição que ele 
exercia, por conta de ser o coordenador da campanha 
da Presidente Dilma... É preciso compreender isso. É 
por isso que quero aqui manifestar uma posição não 
só de solidariedade, mas de admiração à Presidente 
Dilma, que soube esperar o momento adequado para 
aceitar esse pedido do Ministro Palocci. O Ministro 
Palocci sai no momento em que o Procurador-Geral 
da República diz aquilo que tenho convicção: não há 
nenhum crime, não há indício, não há o que investigar. 
Se não há indício, não há por que procurar o que não 
há. É disso que se trata!

Em segundo lugar, quero aqui também registrar, 
da mesma forma, mesmo num momento complexo 
como este, o acerto da Presidente Dilma na escolha da 
Senadora Gleisi Hoffmann. Tive o privilégio de conhe-
cê-la já há muito tempo. Quando vim a esta Casa, em 
1999, tive o privilégio de atuar junto com ela e com o 
hoje Ministro Paulo Bernardo, de vê-los, depois, em um 
trabalho no Governo do Mato Grosso do Sul, colocando 
em ordem a economia daquele Estado, e depois nessa 
atuação brilhante no Estado do Paraná, como dizia o 
Senador Pedro Simon, enfrentando e perdendo uma 
eleição com dignidade e depois enfrentando e vencendo 
uma eleição majoritária para o Senado Federal. Alguém 
competente, o que já foi demonstrado como diretora 
financeira de Itaipu, setor em que conviveu, tanto na 
transição como nessa época, com a Ministra.

Quero também elogiar a postura da Presidente 
de fazer uma mudança, uma mudança que qualquer 
um que conhece a organização deste País sabe que 
precisava acontecer: separar o trabalho da Casa Civil 
do Ministério da Articulação Política. A Casa Civil volta 
a ser como foi no Governo do Presidente Lula, com a 
presença da própria Presidente Dilma Rousseff, então 
Ministra: uma coordenadora de gestão, alguém que o 
Presidente da República tem para coordenar todas as 
áreas do seu ministério.

Há pouco, Senador Simon, anunciava a Senadora 
Gleisi que é esta a sua missão dada pela Presidente: 
contribuir para que se tenha não só a parte coordena-
da pela Ministra Miriam Belchior, mas todas as áreas 
de gestão, com competência, com habilidade, com o 
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conhecimento que tem da realidade do Brasil, com a 
sua sensibilidade. Eu tenho convicção de que ganha 
o Brasil, com a sua escolha para esse cargo.

Com o maior prazer, Senador Luiz Henrique.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – No-

bre Senador Wellington Dias, vejo o desfecho dessa 
crise com alívio. Nós estamos numa trajetória de cres-
cimento, estamos numa trajetória de desenvolvimento. 
Algumas nuvens pesam sobre a economia do nosso 
País. Temos crises internacionais, no Oriente Médio, 
cujo desfecho ainda não se pode vislumbrar. Temos 
uma sobrecarga de consumo interno, enunciando a 
possibilidade de taxas inflacionárias mais elevadas. E 
o Brasil precisa manter a sua estabilidade política e 
econômica. Sobre esse aspecto, o gesto do Ministro 
Palocci deve ser bem recebido nesta Casa e neste 
País, porque ele propicia o desenlace de uma crise 
política que poderia obnubilar todo esse processo de 
crescimento e desenvolvimento no momento em que 
o Governo apenas inicia. Por outro lado, a escolha da 
nossa colega, a Senadora Gleisi Hoffmann, revela uma 
mudança na arquitetura do núcleo do Governo, colo-
cando uma personagem que tem um perfil executivo 
muito forte, uma capacidade administrativa, aliás, já 
enunciada aqui nos trabalhos parlamentares que ela 
realizou e que era objeto de elogio comum, por sua 
atuação como diretora na hidrelétrica de Itaipu. Aliás, 
a força dos seus votos para o Senado – ela era uma 
estreante – foi resultado dessa sua trajetória naque-
la empresa e nas demais funções que ela ocupou no 
partido e na política. Creio que esse assunto deve ser 
encerrado e espero que todos nos coloquemos na li-
nha de construir um Brasil grande que tem um futuro 
extraordinário. Parabéns a V. Exª pelo pronunciamen-
to que faz.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 
que agradeço e incorporo o seu aparte ao meu pro-
nunciamento.

Concedo, com o maior prazer, um aparte ao Se-
nador Ciro Nogueira.

O Sr. Ciro Nogueira (Bloco/PP – PI) – Senador 
Wellington, quero apenas trazer um aplauso e um la-
mento. Um lamento pela saída do Ministro Palocci, que, 
do meu ponto de vista, foi o auxiliar mais importante e 
fundamental para o sucesso dos oito anos de governo 
Lula e do início do Governo da nossa Presidente Dilma 
Rousseff. Quem não se lembra do início conturbado do 
governo Lula, da desconfiança que existiu, mas acho 
que a serenidade e a maneira clara e objetiva de Pa-
locci de colocar os interesses do País acima de tudo 
foram fundamentais para se consolidar um momento 
de tranquilidade e de prosperidade que o País passou 
a viver após a forma correta como o Ministro Palocci 

assumiu o Ministério da Fazenda àquela época. Fico 
muito triste. Confio plenamente na sua lisura, na sua 
correção, na sua honestidade, como homem público 
que serviu a São Paulo e tem servido muito bem ao 
País nos últimos anos. Um aplauso pela escolha ino-
vadora de uma Senadora que chegou aqui brilhando 
pela sua capacidade. Tenho certeza de que ela saberá 
fazer jus à confiança da Presidente Dilma Rousseff e 
não tenho dúvida nenhuma de que, pela sua compe-
tência, pela sua trajetória política, seja em Itaipu, seja 
aqui no Senado Federal, nós vamos ter uma grande 
Ministra da Casa Civil. Muito obrigado.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Agradeço e incorporo o seu aparte ao meu pronun-
ciamento.

Senador Suplicy, ouço, com o maior prazer, V. 
Exª.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor Wellington Dias, V. Exª fez um diagnóstico sobre as 
dificuldades por que passou o Ministro Antonio Paloc-
ci e mostra a sua compreensão, a sua solidariedade. 
Quero também desejar ao Ministro Antonio Palocci que 
possa realmente dar a volta por cima em todas essas 
dificuldades que aconteceram ao longo dos últimos 
dias e que o levaram a pedir o seu próprio afastamen-
to. E também dizer o quanto que aprendemos todos 
a admirar a Senadora Gleisi Hoffmann. Foram muitos 
os episódios neste período relativamente curto, desde 
1º de fevereiro, em que ela se sobressaiu nas análises 
que fez desta tribuna, sobretudo sobre o que ocorreu 
na área econômica. A cada semana ela fez pronun-
ciamentos brilhantes e muito bem fundamentados no 
episódio da análise sobre o acordo com o Paraguai, 
sobretudo com o conhecimento acumulado que ela 
teve relacionado à Itaipu, conforme o Senador Luiz 
Henrique, que a conheceu tão bem por ser governador 
de área próxima. Ela ali ganhou a admiração de todos 
nós e foi somando pontos para que a Presidenta Dilma 
Rousseff, que a conhece tão bem, inclusive quando foi 
Ministra de Minas e Energia interagiu com ela tão pro-
ximamente, já com ela trabalhando em Itaipu. Então, 
temos a certeza de que a Presidenta Dilma Rousseff 
fez uma escolha, conforme V. Exª, para a melhor gestão 
das coisas no Brasil. Sobretudo, quero cumprimentar 
os Senadores que aqui têm falado sobre como agora 
vamos todos nos unir para o melhor do Brasil. Tenho 
certeza de que o Ministro Antonio Palocci tem esse 
mesmo espírito e certamente continuará colaborando 
por quem tanto trabalhou para que se tornasse a Pre-
sidenta da República.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Agradeço a V. Exª, Senador Suplicy, devo inclusive 
pedir um testemunho de V. Exª para também fazer um 
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esclarecimento. Ao contrário do que lamentavelmen-
te foi publicado, a Bancada do Partido dos Trabalha-
dores – e quero aqui elogiar a postura das bancadas 
dos demais partidos da base do Governo – manifes-
tou sempre toda solidariedade, por unanimidade, ao 
Ministro Antonio Palocci.

Em nenhum momento (em nenhum momento) 
teve qualquer vacilo por parte da nossa Bancada. Ain-
da hoje estivemos reunidos, exatamente manifestan-
do esse apoio, quando ele, inclusive fez – e eu faço 
questão de colocar isso aqui – um gesto, o de ligar e 
deixar no viva-voz a nosso líder (para toda a banca-
da) e dizer que era uma decisão dele próprio. O fato 
é que ele compreendia que havia sido chamado para 
um missão de interesse do País. Ele, naquele instante, 
até para ter mais liberdade e até para não ter qualquer 
condição de trazer problema ao Governo, tomava aquela 
decisão, ciente de que não tinha praticado nenhum cri-
me, ciente da sua correção, inclusive no setor privado. 
Mas; em se tratando de uma situação de foro privado, 
ele queria resolver essa situação, afastado do Gover-
no, por compreender que a Presidente Dilma precisa 
ter no País um ambiente para dar continuidade a todo 
esse trabalho.

Com prazer, pela ordem, Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador 

Wellington Dias, meu companheiro de Partido, V. Exª 
faz um pronunciamento, analisando todo esse pro-
cesso dolorido para nós (dolorido para nós), porque 
nós, os da Bancada do PT, temos muita relação com 
o Ministro Palocci que; na intimidade, o chamamos de 
companheiro. Duas questões me chamam a atenção: 
primeiro, ele reivindicou exatamente o episódio abor-
dado por V. Exª, que diz respeito à cláusula de confi-
dencialidade, o que poucos levaram em consideração 
nesse debate. Ele chamou a atenção. Li na imprensa 
alguns articulistas falando sobre isso, inclusive um 
membro do TSE, um assessor do TSE, num grande 
jornal, na quinta ou sexta-feira passada, sobre o perigo 
disso, porque é inconstitucional. Eu acho que o juízo 
que formou o Procurador-Geral da República mostra 
também um fato relevante nesse debate todo. O Gover-
no continua. A Presidenta Dilma para dar continuidade 
no seu Governo e nas suas ações, porque o Ministro 
carrega uma grande responsabilidade na Casa Civil – 
essa é a composição que nós temos no Brasil – fez a 
mudança, por conta do componente político. Mudou, 
escolheu bem... Escolheu uma Senadora. Veja como 
são os fatos: sai agora do Senado uma mulher, uma 
Senadora que tem experiência no Serviço Público. Já foi 
Secretária de Estado, compôs a Direção da Binacional 
Itaipu; enfim, passa pelo Senado. Quero registrar aqui 
a minha confiança na Senadora Gleisi que, a partir de 

amanhã, às 16 horas, terá a responsabilidade de dirigir 
a Casa Civil. Então, aproveito para desejar uma gestão 
exitosa, olhando para o Brasil, enfrentando os desa-
fios internacionais, nacionais, regionais que, evidente, 
tem a grande comandante que é a nossa Presidenta 
Dilma, mas é uma pasta que requer um olhar muito 
diferenciado e, ao mesmo tempo, de muita força. Então 
quero parabenizá-lo pelo pronunciamento, pela análise 
que faz. V. Exª que é um ex-governador que carrega a 
responsabilidade de traduzir, não só o pensamento de 
V. Exª, parabéns também por traduzir o que pensa e o 
que fez, nestas últimas horas, a Bancada do PT aqui 
no Senado. Parabéns pela análise que faz.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Agradeço a V. Exª.

Já concluindo, Sr. Presidente, queria apenas 
mais um minuto para concluir um raciocínio. Eu queria 
chamar a atenção desta Casa e do Brasil. Primeiro, 
o Brasil vive, para quem é Governo, um momento de 
gestão. Acho que a presença da Senadora Gleisi, uma 
mulher competente, dará um ganho ao Brasil, dando 
segmento a esse trabalhado iniciado e confiado ao Mi-
nistro Palocci. O Segundo é que na política precisamos 
estar prevenidos de

O segundo é que na política precisamos estar 
prevenidos que isso ainda vai prosseguir enquanto o 
Brasil considerar normal que fatos, muitas vezes sem 
documentos, sem provas, sejam lançados no Brasil in-
teiro pela imprensa, mesmo em situações como essa 
em que é preciso alguém como o Ministro Palocci ir ao 
Supremo Tribunal Federal para poder, como se diz no 
ditado popular, lavar sua alma e comprovar sua inocên-
cia, o que mais uma vez, repito, irá acontecer.

O terceiro fato é que eu acho que com essa mu-
dança, uma mudança que coloca a Casa Civil como 
uma central para a gestão pública deste País, também 
se abre um caminho para que o Ministério da Articu-
lação Política assuma total coordenação, junto com 
a Presidente, dessa outra área de que um governo 
necessita para cuidar da parte política, para cuidar 
da relação com o Congresso, para cuidar da relação 
com os governadores, para cuidar da relação com os 
prefeitos, com as lideranças sociais, enfim, com aquilo 
que é próprio de um governo da gestão, mas também 
da política.

Então, Senador Blairo, eu não poderia deixar de 
manifestar isso aqui, de registrar inclusive que sei a 
dor que vive alguém como o Ministro Palocci, a sua 
família, num momento delicado como este.

Se V. Exª me permitir, o Senador Lindbergh...
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Um 

breve aparte, Senador Wellington, Presidente Blairo 
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Maggi. Eu acho que nós tivemos um bom desfecho 
para essa crise.

(Interrupção do som.)

O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Volto 
a dizer, como V. Exª falou aí, que não houve abertura 
de inquérito por parte da Procuradoria-Geral, e a po-
sição do Ministro Palocci é uma posição que ajuda o 
governo, porque ele poderia permanecer...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Ajuda o Brasil.

O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Ajuda o 
governo e ajuda o Brasil. E eu só queria aqui, o aparte 
é muito breve, dizer da satisfação da escolha da Sena-
dora Gleisi. A Senadora Gleisi passou aqui, Presidente 
Blairo Maggi, como um furacão por este Senado. Todos 
nós admiramos a sua competência, a sua capacidade 
de trabalho, e a Presidenta Dilma a conhecia de ex-
periência desde o primeiro governo de transição do 
Presidente Lula. E eu acho, Senador Cristovam, que 
estava faltando ao Governo conseguir falar dos seus 
programas, dos seus projetos. Era como se a crise po-
lítica abafasse o que está acontecendo de bom neste 
Governo. Eu acho que a Senadora Gleisi é a cara certa 
para esse novo momento; uma cara nova, uma cara 
boa, uma cara competente, que vai colocar o Programa 
de Erradicação da Miséria, o Pronatec, na pauta do dia 
da discussão nacional. Nós convivemos com ela aqui, 
eu tenho certeza de que ela vai impor essa ofensiva 
política em cima de projetos, de programas, do rumo 
do País. Então eu confesso, Senador Wellington, que 
depois dessas semanas todas, a posição do Ministro 
Palocci, depois da Procuradoria-Geral da República, 
preservando o Governo, ajudando o País, e a escolha 
da Gleisi trazem um novo ar para a gente. Espero que 
a gente caia mesmo no debate, o debate do País, do 
que precisamos fazer para que este País cresça com 
justiça social, com distribuição de renda. De forma que 
eu não posso esconder a tristeza, por um lado, com a 
saída do Palocci, mas também a satisfação de ter essa 
grande Senadora, ainda Senadora, que vai fazer um 
pronunciamento amanhã aqui. Mas, amanhã, teremos 
oportunidade de estar presenciando a sua posse, às 
16 horas, no Palácio do Planalto. Eu sei da força do 
trabalho da nossa Senadora Gleisi Hoffmann. Muito 
obrigado a V. Exª por esse aparte.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Agradeço e encerro, Sr. Presidente, desejando que 
Deus possa abençoar o Ministro Palocci nessa luta 
árdua que vem enfrentando, a sua família. Que Deus 
abençoe também a nossa Ministra Gleisi, que ela traga 
bons resultados para o Brasil.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Agradeço ao Senador Wellington Dias, nosso 
ex-Governador do Piauí. Finalmente, Senador Cristo-
vam, chegou a sua vez. O senhor vai poder escolher 
agora como orador inscrito ou pela liderança.

V. Exª tem 20 minutos para fazer seu pronuncia-
mento. Fique à vontade.

Senador Cristovam, eu preciso ler um ofício que 
me chegou em mãos, se V. Exª me permitir.

É lido o seguinte:

Ofício nº 137/11 – GSJPED

Brasília, 7 de junho de 2011

Senhor Presidente,
Tenho a honra de cumprimentar Vossa Excelên-

cia e, na oportunidade, informar, por motivos de força 
maior, a desistência da minha viagem oficial para par-
ticipar do 6º Fórum Mundial da Água, em Strasburgo, 
na França, que acontece no período de 8 a 12 de ju-
nho de 2011.

Comunico ainda, que a referida viagem foi apro-
vada no Plenário desta Casa sob o Requerimento nº 
612, de 2011.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de elevada estima e distinta consideração. Se-
nador João Pedro.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – O expediente lido vai à publicação.

Agora, sim, finalmente, Senador Cristovam com 
a palavra.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente Blairo, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, há poucos minutos, uma jornalista, um jor-
nalista me perguntava quem perdeu nessa crise deste 
momento, Senador Taques. 

Eu disse que não ia perder meu tempo em saber 
quem perdeu. Eu queria saber quem venceu. Venceu 
a democracia, venceu o Brasil. 

Venceu a democracia que permite a cada um da 
gente desempenhar as nossas funções, recebendo 
nossos salários, nossas rendas, nossos honorários, 
seja por trabalho profissional comum, seja por assala-
riado, seja por consultorias. Isso é uma característica 
da democracia.

Venceu a democracia quando um jornal levanta 
a suspeitas sobre os ganhos que a democracia permi-
te de um profissional que está num cargo de ministro 
importante no País.

Venceu a democracia quando as notícias que 
saem nesse jornal, levantando suspeita, repercutem 
no Congresso, e o Congresso fala, reclama e critica.
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Venceu a democracia quando esse ministro, sobre 
o qual exalam suspeitas, dá as suas explicações.

Venceu a democracia quando muitos não aceitam 
as explicações dele, não se contentam e dizem, têm 
espaço aberto, e os jornais repercutem o desconten-
tamento com as explicações.

Venceu a democracia quando esse ministro co-
loca o seu assunto na Justiça, e o Procurador-Geral 
da República diz que não vê necessidade nem mes-
mo de investigar.

Mas venceu a democracia, também, quando mui-
tos de nós, inclusive eu, o Senador Taques e outros, 
dizemos que não estamos satisfeitos com a ideia do 
Procurador-Geral arquivar sem as explicações que 
nós achamos que seriam necessárias. Para quem foi 
o trabalho? Qual foi o trabalho? Por que aquele valor?

Venceu a democracia, também, quando a Presi-
denta Dilma e o Ministro Palocci juntos, no momento 
em que o Procurador-Geral da República disse que 
não via razões para inquérito, e, portanto, pôde dizer 
na sua nota, corretamente, que tinha sido inocentado, 
pede demissão em nome do bom funcionamento do 
Governo.

Venceu também a democracia, a meu ver, quando 
a Presidenta Dilma escolhe para substituir o Ministro 
Palocci uma Senadora da República que tinha se saído 
muito bem aqui nesses meses em que ela aqui está.

Venceu também a democracia quando aqueles 
que não estavam satisfeitos assinaram a convocação 
de uma CPI como a única maneira de conseguirmos 
identificar o que estava por trás das suspeitas.

Esse foi um fato da democracia. 
Vence agora a democracia quando nós podemos 

dizer que a CPI não tem mais razão de ser. A CPI era 
para apurarmos aquilo que a Justiça, o Ministério ou 
o Procurador-Geral preferiu arquivar. A CPI queria ex-
plicações disso. Saindo o Ministro, acabou a razão de 
existir dessa CPI. Venceu a democracia que tentou a 
CPI e vence a democracia que arquiva a CPI.

Mas não termina aí, Senador Blairo, a vitória da 
democracia. Olhemos para frente. Vence a democracia 
se nós tirarmos disso algumas lições. A primeira lição 
é que quem entra na vida pública tem de abandonar 
quase toda a privacidade da sua vida particular. Nin-
guém é obrigado a entrar na vida pública, ninguém, 
mas, ao entrar, temos de abrir mão de grande parte 
de nossa privacidade.

Essa é uma lição que fica. O Ministro Palocci, 
com a sua competência, com o seu preparo, com o 
seu carisma, com a sua simpatia, ao entrar na vida 
pública, não pôde continuar justificando alguns fatos 
da sua vida particular de homem de negócios como 
consultor. Essa é uma lição. 

Mas a outra lição é que o Brasil está acima de 
todas essas disputas; e que, a partir de amanhã, nós 
deveríamos aproveitar a lição para sabermos que va-
mos ter por mais três anos e meio uma Presidenta da 
República eleita pela maioria do povo brasileiro e que 
o que ela fizer é decisivo para o futuro do País.

É com essa perspectiva que aproveito para fa-
zer aqui dois apelos. Creio que o Senador Suplicy é 
daqueles que entendem perfeitamente, porque, em 
muitos momentos, eu creio que ele já fez. O primei-
ro é que, superada essa crise, em que tantas vitórias 
foram conseguidas, e eu não discuto perdas, por que 
não começamos a ter uma oposição que mantenha o 
rigor da fiscalização, mas que seja capaz de dialogar? 
E, ao mesmo tempo, que a Presidenta Dilma entenda 
que oposição é feita também por brasileiros e brasilei-
ras que também amam este País e que precisam ser 
ouvidos, porque foram eleitos e eleitas.

Desse diálogo, Senador Blairo, em que a Opo-
sição traz propostas e que o Executivo, a Presidenta, 
procura ouvir inclusive para dizer “não”, é que pode 
sair o grande Brasil do futuro. Não há Brasil de futuro, 
não há democracia plena, quando Oposição e Gover-
no são herméticos.

O hermetismo entre um lado e outro se justifica 
em regimes ditatoriais, porque quem está contra vai 
preso, ou se fala não penetra o que diz. Mas numa 
democracia o que a oposição diz deve, sim, penetrar 
no espírito do governo quando aquilo que propõe está 
em sintonia com aquilo que os eleitores escolheram. 
Até porque a gente esquece que a democracia elege 
o mais votado, mas o outro lado teve muitos e muitos 
milhões de votos. São muitos milhões de brasileiros e 
brasileiras que votaram contra o Governo da Presidenta 
Dilma. Eu votei a favor. Mas esses milhões não podem 
ser ignorados. A Presidenta precisa ouvir a Oposição. 
Para isso a Oposição precisa ter o que dizer. Mas nem 
sempre a gente ouve, no discurso da Oposição, pro-
postas concretas, propostas que visem a encaminhar 
o futuro do País.

A verdade é que, nos últimos anos, a gente tem 
tido uma oposição mais de denunciar o que está er-
rado. E é importante; não desprezemos este papel da 
oposição de fiscalizadora, não desprezemos; é funda-
mental, mas não é suficiente. Oposição boa é oposição 
que fiscaliza e propõe.

Talvez seja o momento favorável para isso. De-
pois de todo esse confronto em que a democracia 
demonstrou tanta vitalidade; a vitalidade no setor eco-
nômico que permite ganhos; a vitalidade da Imprensa 
que levanta suspeitas; a vitalidade do Congresso que 
esperneia; a vitalidade do Poder Judiciário que toma 
decisões; a vitalidade do Ministro que se explica; a vi-
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talidade daqueles que não se conformam, como eu, e 
assinam uma CPI para analisar especificamente o caso 
do Ministro Palocci; a vitalidade daqueles que assina-
ram e agora dizem: terminou, e não há mais CPI; essa 
vitalidade precisa agora ser transformada em vitalidade 
criadora, Senador João Pedro, criadora e propositiva. 
Vamos transformar o confronto que tivemos nessas 
semanas em diálogo para os próximos anos; diálogo 
em que ninguém abra mão de suas posições. 

Não peço que se abra mão, mas que se dialogue, 
que não se fique em um sistema hermético entre opo-
sição e governo. Diálogos existem quando as pessoas 
não são iguais, quando as posições são diferentes. En-
tre iguais, não há diálogo; pode haver amor, mas não 
diálogo. Diálogo é quando a gente tem desigualdades, 
diferenças, confrontos até, mas dialogando. 

Creio que é isto que a gente poderia aproveitar 
como lição dessas últimas semanas: o reconhecimento 
da vitalidade da democracia brasileira, a vitória por di-
versas indicações da democracia brasileira. Ao mesmo 
tempo, tirar lição de como usar essa democracia da-
qui pra frente. Como apoiar a Presidenta Dilma na sua 
luta pela erradicação da miséria neste País, e quero 
estar junto nisso.

Incrível que, ontem, tive oportunidade de ter uma 
conversa com a – eu ia dizer ministra, mas a posse é 
amanhã – com a Senadora Gleisi. Nós dois, aqui no 
restaurante do Senado, discutindo como posso ajudar 
na luta pela erradicação da pobreza. Jamais imaginaria 
que no dia seguinte ela seria ministra. Jamais!

Pois bem, quero manter este diálogo de como 
ajudar na luta pela erradicação da pobreza. Quero aju-
dar na luta para que este País faça uma revolução na 
educação. E, pelos próximos três anos e meio, quem 
pode conduzir isso é a Presidenta Dilma; ninguém mais. 
Ela é a nossa Presidenta por um mandato, podendo 
até ser reeleita. Eu quero ajudar no que for importante 
para o meu País.

Foi visando a ajudar naquilo que é importante 
para o meu País que desde o primeiro momento achei 
que faltavam explicações corretas para o que os jor-
nais tinham denunciado. Fiz o possível para que essas 
explicações viessem, até mesmo assinei o pedido de 
uma CPI no último momento, quando vi que nenhuma 
outra forma haveria para a gente esclarecer o assun-
to. Da mesma maneira que comemoro ter assinado, 
comemoro que a CPI não seja mais necessária. E co-
memoro a possibilidade, Senador Suplicy, de abrirmos 
o diálogo aqui dentro. Porque falei muito no diálogo da 
Presidenta com a Oposição. Não falei do diálogo aqui 
dentro, entre nós, que não existe. Cada um fala e vai 
embora, e a gente não dialoga, não procura posições 
comuns nos confrontos. Uma das boas coisas, Senador 

Blairo, e o senhor tem um papel nisso, sei, positivo, é 
o Código Florestal. 

O Código Florestal, que para mim pode não estar 
bom, tem um papel importante. Forçou este Congresso 
a dialogar; forçou posições antagônicas a buscarem 
um ponto em comum, como estão buscando agora no 
Senado. Se a gente busca isso para o Código Flores-
tal, por que não buscarmos para cada um dos outros 
problemas deste País? Sem comemorar a derrota de 
ninguém.

Inclusive, quero deixar claro que, quando me per-
guntaram o que acho da saída do Palocci e da entra-
da da Senadora Gleisi, eu disse, primeiro, a saída do 
Palocci traz a vantagem do ponto de vista de clarear o 
terreno, de sair de uma agenda negativa. Mas ele faz 
falta. O Palocci não é qualquer um. É uma figura que 
tem capacidade e competência já demonstradas. Feliz-
mente, não tenho a menor dúvida de que a Senadora 
Gleisi é capaz de substituir perfeitamente o Ministro 
Palocci. Quem a conheceu aqui nesses seis meses 
sabe da sua capacidade de diálogo e, daquilo que eu 
chamo e gosto de falar como professor, da dedicação 
ao dever de casa. Quando ela vinha à tribuna, sabia o 
que dizer, sabia os números a citar. O dever de casa e 
o diálogo, duas coisas fundamentais para ser uma boa 
ministra da Casa Civil. Por isso, estou profundamente 
otimista de que, depois de tudo isso, podemos ter um 
Brasil melhor se aprendermos a lição. 

Eu já tenho tempo suficiente para saber que a 
gente não aprende muito as lições aqui. E por que 
não ter a esperança de aprender a lição e dela tirar 
proveito e fazer um diálogo e uma construção de que 
o Brasil precisa?

Era isso, Sr. Presidente. Como ainda tenho bas-
tante tempo, gostaria de usá-lo para passar a palavra 
ao Senador Taques, que a solicitou primeiro, ao Sena-
dor Suplicy, depois e, por fim, ao Senador João Pedro.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador 
Cristovam, quero parabenizar V. Exª pelo pronuncia-
mento e dizer que hoje, no final da manhã, início da 
tarde, nós dois assinamos a CPI. Assinamos por falta 
de esclarecimentos. Nós aguardamos os esclarecimen-
tos, e eles não vieram. A democracia venceu, mas a 
democracia não pode tolerar o mal feito. A democra-
cia não pode tolerar a intolerância. A democracia não 
pode tolerar o direito fundamental de ser diferente e o 
direito que nos leva à conclusão de que unidade não 
significa uniformidade. Uma base, uma coalizão de go-
verno precisa ter unidade, mas a unidade não significa 
pensamento único. Pensamento único é intolerância, 
é ditadura. Pensamento único não comunga com de-
mocracia.Quero parabenizar V. Exª e dizer que comun-
go com essa democracia a que V Exª fez referência. 
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Digo também que o homem público tem relativizada a 
sua intimidade, o homem público tem relativizados os 
seus desejos, inclusive desejos materiais. Parabéns. 
Para mim, é uma honra estar no PDT, partido de que 
V. Exª faz parte.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Muito obrigado, Senador Taques.

Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-

dor Cristovam Buarque, quero cumprimentá-lo por esta 
sua vontade expressa de que tenhamos uma melhor 
relação entre todos nós Senadores aqui no Senado 
Federal. Que possamos, a partir desse episódio que 
deixa muitas lições, dedicar as nossas energias para, 
sobretudo, debater, construir, cruzar ideias como so-
bre o ponto que V. Exª ainda ontem dialogava com a 
ministra que amanhã toma posse, a nossa Senadora 
Gleisi Hoffmann, que tem uma extraordinária capa-
cidade, inclusive conhecimento da área econômica, 
como gestora exemplar e, sobretudo, com o espírito 
de diálogo que V. Exª mencionou – estava dialogando 
com ela sobre como erradicar a pobreza, sobre como 
prover as boas oportunidades de educação para to-
dos. Que seja essa sua recomendação ouvida pelos 
81 Senadores. Muito obrigado.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Obrigado, Senador Suplicy.

Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador 

Cristovam, ouvi o pronunciamento de V. Exª e pude 
perceber que V. Exª fez várias abordagens. Uma foi 
sobre o diálogo entre os Poderes e entre o Governo e 
a própria Oposição. V. Exª mencionou, fez uma análise 
dessa relação. Se eu entendi também, V. Exª – que, a 
partir de hoje, foi signatário de uma CPI – faz um apelo 
no sentido de que, com a mudança na Casa Civil pela 
Presidenta Dilma, a CPI perde a eficácia, mas o fato 
deve ser aproveitado no sentido de que pontes possam 
ser construídas para que haja diálogo do Governo com 
a Oposição e da Oposição com o Governo em nome 
deste País. E V. Exª cita o combate à miséria, uma pre-
ocupação de V. Exª e do próprio Governo. Quero dizer 
da minha concordância. Agora, o que V. Exª aborda é 
um chamamento muito forte para a oposição, para que 
haja diálogo de um lado e de outro, e que a CPI, com 
essa mudança, seja sepultada. Mas eu estava vendo 
aqui, nos blogs, um posicionamento do Líder da oposi-
ção, Senador Alvaro Dias, que eu respeito, dizendo que 
vai continuar com a CPI. Mas veja como são as coisas. 
Recebi um telefonema neste instante de uma cidadã 
de Manaus que acaba de assistir, no Jornal Nacional, 
da Globo, a uma matéria explicativa sobre o caso Pa-
locci, de forma muita didática. Ela dizia assim: “João 

Pedro, é impressionante como o Jornal Nacional fez 
uma matéria”, e conclui que o Palocci não tem culpa 
mesmo, na matéria jornalística. Mas houve a mudança, 
nova Ministra escolhida. Veja V. Exª como é complexo 
isso tudo. Eu acredito, Senador Cristovam, V. Exª já 
demonstrou muita capacidade como homem público. 
V. Exª não assinou a CPI, num primeiro momento, e 
assina depois da manifestação do Procurador-Geral da 
República, e eu respeito o juízo de V. Exª. V. Exª é um 
homem público, foi deste partido, o PT, foi Governador, 
Senador, reeleito Senador, candidato a Presidente da 
República, V. Exª é um homem público que tem muito 
equilíbrio. Eu acho que quem tem que ganhar – e V. 
Exª aborda isso, quem ganha e quem perde. Não tem 
ganhador nem tem perdedor –, tem que vencer é o 
nosso País, é o Brasil. Nós precisamos avançar, prin-
cipalmente apoiando esse programa último lançado 
pela Presidenta Dilma, que é o de erradicar a miséria. 
Não é pequeno isso. A Nação precisa dar conta de 
debelar essa chaga que maltrata milhares de brasi-
leiros e brasileiras deste País. Então, parabéns pelo 
pronunciamento e pelas sinalizações que V. Exª faz 
no sentido de tirarmos a lição desse episódio, abrindo 
um profundo diálogo entre o Congresso Nacional e o 
Poder Executivo, sob o comando da Presidenta Dilma. 
Muito obrigado.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Eu é que agradeço, Senador João Pedro.

Quero fazer algumas considerações.
Primeiro, não ponho culpa – culpa é juiz, padre 

e pastor que põem. Eu só acho que não houve uma 
explicação e, na política, o que não é explicado não 
fica bem. 

Segundo, essa CPI não faz o menor sentido 
mais. Ela tinha um papel - foi por isso que eu assinei 
–, e acabou esse papel. Acho que não vai haver mais 
assinaturas. A oposição tem todo o direito de deixar 
isso aí, mas não tem mais futuro. Acabou.

Quanto ao diálogo, tem de ser dos dois lados. Aí, 
Senador João Pedro, eu faço até um apelo: por que a 
oposição não traz propostas para que a luta pela er-
radicação da pobreza seja mais rápida? Traga mais 
exigências para que a Presidenta tenha de ir mais 
depressa. Isso seria importante.

Finalmente, para concluir, Senador, ontem, na 
conversa com a Senadora Gleisi, eu me lembro de 
que eu dizia para ela que uma das preocupações que 
tenho, uma das preocupações que venho tendo já há 
alguns meses com o Governo Dilma, Senador Suplicy, 
Senador João Pedro, é que um governo que continua 
outro, em geral, envelhece rapidamente, porque ele já 
tem oito anos. Esta é a verdade: o Governo Dilma já 
tem oito anos. E, quando já tem oito anos um gover-
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no, ele já está um pouco velho, perde o élan, perde o 
entusiasmo. Eu dizia à Senadora Gleisi que a gente 
precisava ter algumas ideias que trouxessem entusias-
mo e élan para o Governo. Vai ver que esse novo de 
que eu falava ontem – e jamais ia imaginar – pode ser 
a própria Senadora Gleisi na posição de Ministra. Vai 
ver que essa é a novidade que a gente pode ter para 
dizer que temos, de fato, o Governo da Presidente Dil-
ma com ideias, propostas, entusiasmo, para manter a 
população brasileira vibrando em busca de um futuro 
melhor, vibrando tanto que a oposição critica, exige, 
briga, mas vai no mesmo sentido. 

Essa talvez seja a lição, Presidente Blairo, que 
nós podemos ter tido. Muito obrigado pelo tempo que 
me concedeu. 

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Agradeço, Senador Cristovam.

O Senador Suplicy ainda vai fazer uso da palavra, 
e consulto se o Senador João Pedro pode prosseguir 
aqui, na Presidência, para encerrar a sessão daqui a 
vinte minutos. (Pausa.)

Com a palavra, o Senador Suplicy.

O Sr. Blairo Maggi deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. João Pedro.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Prezado Presidente, Senador Blairo Maggi, que agora 
passa a Presidência para o caro Senador João Pedro, 
Srs. Senadores, quero aqui transmitir o sofrimento que eu 
próprio e toda a bancada tivemos com respeito à saída 
do Ministro Antonio Palocci, a quem aprendi a admirar 
e a observar o extraordinário talento ao longo de sua 
vida pública como Vereador, Deputado Estadual, Presi-
dente do Partido dos Trabalhadores no Estado de São 
Paulo, Prefeito de Ribeirão Preto. Ainda neste sábado 
e domingo, pude ver, em Ribeirão Preto, efeitos dura-
douros de sua gestão, do progresso extraordinário que 
tem tido aquela cidade, ao visitar a 11ª Feira Nacional 
do Livro de Ribeirão Preto. A primeira versão foi no ano 
2000, exatamente com o Prefeito Antonio Palocci. Mas 
também como Deputado Federal, Ministro da Fazenda, 
Ministro da Casa Civil, tantas vezes pude acompanhar 
seu trabalho e tenho a convicção de que ele é uma pes-
soa que continuará a dar extraordinárias contribuições 
à vida pública brasileira, inclusive para o Governo da 
Presidenta Dilma Rousseff, mesmo que tenha deixado 
hoje ou amanhã o cargo de Ministro da Casa Civil. 

Quisera eu ter tido mais diálogos com o Minis-
tro Antonio Palocci. Quisera eu, ali no almoço com a 
Presidenta Dilma Rousseff, na quarta-feira da semana 
retrasada, da qual participou e falou conosco o Minis-
tro Antonio Palocci sobre o que havia se passado, que 

aquele diálogo fosse mais voltado para os grandes obje-
tivos da Presidenta Dilma Rousseff como, por exemplo, 
o programa Brasil Sem Miséria, mas as circunstâncias 
foram tais que muita energia no último mês teve que 
ser dedicada a essa questão na qual o Ministro Antonio 
Palocci se tornou o centro de tudo o que se passou, 
sobretudo na vida política, neste último mês.

Mas eu tenho a convicção, a certeza – e que quero 
muito colaborar com ele, inclusive na continuidade da 
troca de ideias sobre como chegarmos à erradicação 
da pobreza absoluta em nosso País, da maneira mais 
eficaz e racional possível.

Quero transmitir aqui ao Ministro Antonio Palocci 
a minha disposição de dialogar com ele, mas também 
agora com a nossa Senadora Gleisi Hoffmann, que, 
amanhã, às quatro da tarde, assumirá o lugar de An-
tonio Palocci como Ministra-Chefe da Casa Civil.

Gleisi Hoffmann, há muitos anos, seja cooperando 
com o Ministro e então Deputado Federal Paulo Ber-
nardo, seja como Diretora de Itaipu, seja nas inúme-
ras atribuições que teve também no Mato Grosso do 
Sul, foi ganhando o respeito de todos, sobretudo no 
Estado do Paraná. Ganhou a sua cadeira aqui no Se-
nado Federal, onde se distinguiu extraordinariamente, 
apenas de 1º de fevereiro, quando houve a posse dos 
Senadores, até hoje, dia 7 de junho, por todos os seus 
pronunciamentos e trabalhos e pelas análises, sobretu-
do na área econômica e financeira e também na área 
política, pelas suas contribuições, seus projetos, tais 
como aquele de se assegurar às donas de casa uma 
certa remuneração. Eu, inclusive, dialoguei com ela 
sobre como a própria Renda Básica de Cidadania po-
derá, em grande parte – quando instituída plenamente 
–, preencher aquele objetivo de seu projeto, e ela disse 
que gostaria de dialogar mais. Quero mesmo colocar-
me à disposição para dialogar aprofundadamente com 
a Ministra Gleisi Hoffmann, assim como com toda a 
equipe da Presidenta Dilma Rousseff.

Eu havia recomendado, nesses últimos dias, ao 
Ministro Antonio Palocci que pudesse espontaneamen-
te vir aqui ao Senado e explicar as coisas tais como 
elas aconteceram, vejo com certa tristeza que ele te-
nha preferido sair. Mas quero mandar o meu abraço 
carinhoso e solidário a ele. Aqui pode contar, Ministro 
Antonio Palocci, com a minha energia positiva para que 
possa V. Exª caminhar e construir com muita altivez, 
dignidade, serenidade e qualidades que caracterizam 
a sua vida pública. Eu estarei torcendo por V. Exª.

Sr. Presidente, Senador João Pedro, querido 
Senador Cristovam Buarque, quero, nesta véspera 
do julgamento tão importante que haverá amanhã no 
Supremo Tribunal Federal, falar algumas palavras a 
respeito do que vai acontecer. E gostaria de registrar 
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a resposta breve que o professor Luiz Roberto Barro-
so, advogado de Cesare Battisti, escreveu em função 
do artigo publicado por um professor inglês na revis-
ta Veja que não me pareceu uma análise adequada, 
sincera, imparcial.

Diz o professor Luiz Roberto Barroso, no artigo 
Vingadores de Humanistas:

Um importante órgão de imprensa di-
vulgou um artigo de Anthony Daniels, médico 
penitenciário, psiquiatra e escritor inglês, pe-
dindo ao Supremo Tribunal Federal que en-
tregue Cesare Battisti à Itália, onde cumpriria 
pena até morrer. Difícil entender por que um 
cidadão inglês sairia dos seus cuidados para 
tratar de tema que lhe é tão distante. Ou tal-
vez não seja tão difícil assim. O artigo é uma 
peça publicitária e ideológica, inspirada por um 
anticomunismo de cinquenta anos atrás que 
ainda elege Che Guevara como alvo! O pior, 
no entanto, é que o texto é mal-informado e 
mal-intencionado. Além de repetir, de manei-
ra imprecisa, as acusações conhecidas, Da-
niels afirma que Cesare Battisti é terrorista e 
psicopata.

Cesare Battisti jamais foi acusado ou 
condenado por terrorismo. O uso da palavra 
maldita faz parte da campanha persecutória, 
tardia e injusta que lhe move o governo da re-
pública italiana liderado por Sylvio Berlusconi. 
Em seguida, Daniels, que jamais viu ou falou 
com Cesare Battisti, afirma que ele é um psi-
copata. De onde tirou ele essa constatação? 
Segundo afirma, ao ler um livro de Cesare, 
descobriu nele um “talento literário inespera-
do”. Porém um dos personagens da trama de 
ficção participava de crimes contra um agente 
penitenciário. Para Daniels, a falta de remorso 
do personagem do livro revela a psicopatia do 
autor! É tão absurdo que só se pode pensar 
em erro de tradução. Por essa lógica, Daniels 
deve considerar Agatha Christie uma serial 
killer, Arthur Miller, um pervertido sexual e 
Vladimir Nabokov, um pedófilo.

Continuo intrigado, tentando entender 
por qual razão esse homem saiu das sombras 
para postular, desinformadamente, trinta anos 
depois, a condenação de uma pessoa paca-
ta, que nunca mais se envolveu em qualquer 
tipo de episódio irreprovável. De todo modo, 
se alguém tiver interesse em saber o que um 
intelectual conhecedor da Itália tem a dizer, 
sugiro a equilibrada entrevista de Toni Negri, 
o respeitado professor de Filosofia da Univer-

sidade de Pádua, e aqui registro em http://
noticias.uol.com.br/política/2009/02/15, pois 
ali, nesse momento triste da história em que 
países como a Itália deixam os refugiados dos 
conflitos do mundo árabe morrerem afogados 
em seu litoral, é bom saber que existem huma-
nistas no Velho Continente, como Toni Negri.

Gostaria também de aqui registrar a entrevista 
que o Juiz Dalmo Dallari deu e que foi publicada no 
Blog de José Dirceu. A entrevista do Blog pergunta:

Por que o julgamento do caso Battisti se 
o ex-Presidente Lula já havia recusado a sua 
extradição?

Responde o professor Dalmo Dallari: 

O que temos é a utilização da figura de 
Cesare Battisti como símbolo político por parte 
do governo italiano. Battisti virou uma espécie 
de troféu. Daí esse empenho em levá-lo para 
a Itália e exibi-lo como uma conquista, uma vi-
tória do governo italiano. Isso é extremamente 
degradante. Essa insistência não tem nada a 
ver com os aspectos jurídicos do caso. Eles 
utilizam, inclusive, chicanas e falsidades para 
conseguir este objetivo essencialmente polí-
tico, que é extraditar Battisti.

O que significa essa insistência do go-
verno italiano em termos das relações entre 
os dois países? 

Responde o Professor Dalmo Dallari:

Os membros do governo italiano que 
pedem a extradição de Battisti estão fazendo 
utilização interna do caso segundo seus pró-
prios interesses. Desprezam absolutamente o 
Direito Internacional e o próprio Tratado Brasil-
-Itália. A extradição é negada quando houver 
riscos do extraditando sofrer qualquer espé-
cie de violência ou discriminação. Isso já está 
ocorrendo. A extradição de Battisti foi negada 
pelo Chefe da Nação brasileira, o então Pre-
sidente Lula, com plenos poderes concedidos 
pela Corte para tomar a sua decisão. Battisti 
deveria ter sido solto imediatamente. Não há 
nenhuma base judicial no direito internacional 
que apóie esse pedido do Governo italiano. 
É uma ação completamente arbitrária deles.

Como o senhor avalia o julgamento nesta quarta-
-feira (08/06)?

Responde Dalmo Dallari:

Acredito que o Supremo Tribunal Fede-
ral deva votar pelo fechamento do caso e pela 
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soltura imediata de Cesare Battisti. Qualquer 
decisão diferente disso, a meu ver, é ilegal e 
contra a Constituição Brasileira.

Para completar e finalizar, Senador João 
Pedro, Presidente, gostaria também de aqui 
registrar o artigo do Professor Dalmo Dallari 
para o jornal Observatório da Imprensa deste 
último dia 1º de junho...

V. Exª gostaria de um aparte, Senador Cristovam?
Com muita honra.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT–DF) – Se-

nador Suplicy, o senhor traz para a nossa discussão o 
assunto de amanhã no Supremo Tribunal. Eu também 
gostaria de me somar ao senhor para sugerir que os 
nossos juízes analisem os aspectos levando em conta 
alguns pontos: primeiro, a tradição que o Brasil tem de 
asilo político; segundo, o tempo. São 40 anos desde 
que o fato teria acontecido. Quarenta anos! Pratica-
mente todos os crimes entram em prescrição. Tercei-
ro, o fato de que este País deu anistia para pessoas 
que cometeram crimes daquele tipo, inclusive os que 
cometeram crimes daquele tipo matando, depois de 
torturar, sob as asas do Estado. E, finalmente, eu dis-
se tudo isso supondo que o crime tenha havido, mas 
até hoje, pelo que leio, não há prova concreta. Tem o 
testemunho de uma pessoa que, de certa forma, es-
tava emocionalmente envolvida, por ser parente do 
assassinado. O Battisti sempre negou ter participado 
daqueles crimes, apesar de ter reconhecido, o que é 
público, que participou do movimento político que levou 
àquilo. E, finalmente, se a gente fosse copiar para o 
Brasil, muitos de nós estaríamos presos hoje, porque, 
mesmo não tendo cometido crimes pessoalmente, 
quantos não fizemos parte de grupos de guerrilha? 
Ou, do outro lado, de grupos terroristas? Ou, do outro 
lado, de grupos repressores? Quantos não fizeram 
parte, mesmo que não tenham sujado as mãos de san-
gue? Quantos? Quantos não estavam por perto, não 
faziam parte da mesma coisa, e hoje estão anistiados? 
Tudo isso eu acho que merece ser levado em conta. E 
um ponto mais: a soberania brasileira. Não podemos, 
apenas pela vontade de outro país, tomar decisões. 
A decisão tem que ser soberana, do Brasil. E eu creio 
que soberana levando em conta pontos como esses 
que eu levantei. Eu espero que amanhã os nossos ju-
ízes deem prova de que são capazes de fazer justiça. 
Não estou pedindo que passem a mão na cabeça e 
perdoem. Fazer justiça. E eu tenho impressão de que 
é difícil imaginar justiça condenando à prisão depois 
de 40 anos, por um crime que não está comprovado 
que foi feito, uma pessoa que tinha motivações polí-
ticas, mesmo que tenha cometido erro brutal nessa 

forma de lutar. Eu fico em dúvida como será a justiça 
mantendo presa essa pessoa.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Agradeço as suas observações, Senador Cristovam 
Buarque.

Desde o final de 2007, quando recebi a visita 
da escritora, historiadora e arqueóloga Fred Vargas, 
junto com sua irmã, a escultora e artista plástica Jo 
Vargas, em meu gabinete, quando ela pediu-me que 
examinasse o caso; então, fui visitar Cesare Battisti na 
prisão da Polícia Federal. 

Ali ele se encontrava com mais doze pessoas, em 
condição que me pareceu inadequada, porque tinha 
problemas de saúde. Solicitei ao Ministério da Justiça, 
ao então Secretário Nacional da Justiça Romeu Tuma 
Júnior, que resolveu fazer a transferência por solicitação 
do advogado Luiz Eduardo Greenhalgh, que assistia 
Cesare Battisti, e, de lá, ele foi para a Papuda. 

Desde então, o visitei diversas vezes, inclusive 
ontem, juntamente com o Senador João Pedro e com 
a ex-Deputada Maria Luíza Fontenele. Felizmente, 
encontramos ali Cesare Battisti num estado, como ele 
falou, irremediavelmente sereno e com confiança de 
que a justiça será finalmente feita.

Ao longo desses anos, nos inúmeros diálogos, 
fiquei persuadido de que Cesare Battisti de fato não 
cometeu os quatro assassinatos que o levaram a ser 
condenado à prisão perpétua num julgamento em que, 
conforme foi comprovado pela notária pública france-
sa, os que pretensamente o defenderam falsearam a 
procuração, o que o levou a entender que tivesse sido 
defendido, mas não o foi na Corte italiana e, depois, 
na Corte...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
...inclusive quando, por diversas ocasiões, o Sr. Walter 
Maierovitch ou Mino Carta disseram que ele, compro-
vadamente, teria sido o assassino. cada uma das ve-
zes em que Walter Maierovitch, Mino Carta e outros, 
como agora a revista Veja, em artigo do Sr. Daniels, 
com muita falta de fundamento, procurei levar todos 
esses argumentos a Cesare Battisti, para ouvir as 
suas palavras, o seu testemunho. Ele disse que nun-
ca um juiz na Itália ou uma autoridade policial italiana 
perguntou a ele: Você de fato matou alguma daque-
las quatro pessoas? Mesmo com o filho do Sr. Torre-
giani – li a correspondência dele com Cesare Battisti 
e ouvi –, Cesare estava disposto a dialogar, olho no 
olho, para informar que de maneira alguma tinha sido 
responsável pela morte do Sr. Torregiani. Posso aqui 
dizer que o Sr. Alberto Torregiani respondeu em ter-
mos respeitosos.
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A não ser o testemunho daqueles que se be-
neficiaram da delação para obter a liberdade, não há 
testemunha que tenha visto Cesare Battisti cometer 
os quatro assassinatos.

Gostaria que os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, se desejarem e quiserem, chamem Cesare 
Battisti ao plenário do Supremo Tribunal Federal para 
ouvi-lo, de forma que ele possa transmitir, olho no olho, 
palavra viva perante eles – e antes da decisão final -, 
tudo; ainda que essa questão já tenha, por maioria de 
votos do Supremo Tribunal Federal, sido concluída, 
inclusive pela palavra do maior Jurista brasileiro, Dal-
mo Dallari, que no observatório da imprensa escreve: 

Battisti preso é afronta ao Direito e à 
Justiça

Nos próximos dias, deverá estar de novo 
na pauta do Supremo Tribunal Federal, e desta 
vez absurdamente, o caso do italiano Cesare 
Battisti, cuja extradição foi pedida pelo gover-
no italiano. Não é difícil demonstrar o absurdo 
dessa inclusão na pauta de decisões, de uma 
questão que não depende de qualquer deci-
são judicial, mas apenas de uma providência 
administrativa.

De fato, como já foi amplamente noticia-
do, o Supremo Tribunal Federal já tomou sua 
decisão sobre o pedido de extradição de Cesa-
re Battisti, na parte que lhe competi, julgando 
atendidas as formalidades legais e deixando 
expresso o seu reconhecimento de que a de-
cisão final seria do Presidente da República. E 
este proferiu sua decisão em 31 de dezembro 
de 2010, negando atendimento ao pedido de 
extradição, em decisão solidamente fundamen-
tada e juridicamente inatacável.

Entretanto, Cesare Battisti continua pre-
so, sem qualquer fundamento legal, e foi para 
fazer cessar essa ilegalidade que seus advo-
gados pediram formalmente ao Supremo Tri-
bunal Federal a soltura de Battisti.

É oportuno lembrar que, quando recebeu 
o processo com o pedido de extradição de 
Battisti, o Ministro Gilmar Mendes determinou 
sua prisão preventiva, para ter a garantia de 
que, se fosse concedida a extradição – que 
na realidade já foi legalmente negada em úl-
tima instância -, ele pudesse ser entregue ao 
governo italiano.

Decidida regularmente a negação da 
extradição, o que se tornou pública e notória 
no dia 1º de janeiro de 2011, deveria ter sido 
determinada imediatamente a libertação de 
Battisti, pois não havia outro fundamento legal 

para mantê-lo preso, a não ser a expectativa 
de extradição, o que deixou de existir desde 
que conhecida a decisão presidencial.

O que está evidente é que, por alguma 
razão que nada tem de jurídica, quem deve-
ria determinar a libertação de Battisti não se 
conforma com esse desfecho do caso e ten-
ta, por meio de artifícios jurídicos, retardar 
quanto possível essa providência, que é um 
imperativo legal.

No conjunto das arbitrariedades usadas 
para impedir a libertação de Battisti, há pou-
cos dias ocorreu no Supremo Tribunal Federal 
um estranho erro. O Ministro Gilmar, relator do 
caso, estava no exterior e por isso o pedido 
de soltura de Battisti, que deveria ser decidi-
do pelo relator, foi distribuído, pelo critério de 
antiguidade no Supremo, ao Ministro que de-
veria ser o seu sucessor no recebimento do 
pedido, observado o critério de antiguidade 
daquela Corte.

Supõe-se que não haja qualquer dificul-
dade para que os servidores do Tribunal saibam 
qual a ordem de antiguidade dos Ministros, que 
são apenas onze. Entretanto, ocorreu um erro 
primário na verificação de qual Ministro seria 
o sucessor de Gilmar Mendes pelo critério de 
antiguidade e o processo foi distribuído para 
um substituto errado, tendo ficado sem deci-
são o pedido porque foi “percebido o erro” e o 
processo foi afinal remetido ao relator depois 
de sua volta.

O que se espera agora é que não ocorra 
outro erro e que o Supremo Tribunal Federal se 
oriente por critérios jurídicos, fazendo cessar 
uma prisão absolutamente ilegal, que ofende 
os princípios e as normas da Constituição 
Brasileira, além de afrontar os compromissos 
internacionais do Brasil, de respeito aos direitos 
fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Espera-se que o Supremo Tribunal Fe-
deral cumpra a sua obrigação constitucional 
precípua, de guarda da Constituição, o que, 
além de ser um dever jurídico, é absolutamente 
necessário para preservação de sua autorida-
de, bem como para afastar a possibilidade de 
que advogados chicaneiros invoquem como 
exemplo, para justificar o uso de artifícios pro-
letários, o comportamento de integrantes do 
próprio Supremo Tribunal.

Manter preso Cesare Battisti, sem que 
haja qualquer fundamento legal é uma afron-
ta ao Direito e à Justiça, incompatível com as 
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responsabilidades éticas e jurídicas do mais 
alto Tribunal do País.

Quero dizer que professores, grandes juristas bra-
sileiros como Nilo Batista, o Professor Celso Antônio 
Bandeira de Mello, o próprio Dr. Luiz Roberto Barroso 
e tantos outros respaldam o ponto de vista deste que 
considero o maior Jurista brasileiro, Professor Dalmo 
de Abreu Dallari.

Eu agradeço muito ao Presidente João Pedro 
pela sua tolerância e ao Senador Cristovam Buarque 
por suas observações.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 

AM) – Obrigado, Senador Suplicy. V. Exª já mencionou 
a nossa presença no dia de ontem na penitenciária 
conhecida como Papuda, visitando Cesare Battisti. 
Como muitos, guardo a expectativa de que o Supre-
mo decida com um olhar soberano e observando as 
regras internacionais, das quais o Brasil é signatário. 

Espero que a nossa Justiça faça justiça.
É bom lembrar, V. Exª já citou, que o Supremo 

tem decisão sobre Cesare Battisti, e o Poder Executivo, 
na pessoa do ex-Presidente Lula, também. O mérito, 
inclusive no dia de amanhã, não será discutir o Cesa-
re Battisti, mas as decisões já tomadas por poderes 
competentes acerca da extradição ou não, e a decisão 
é pela não extradição de Cesare Battisti.

Então muito obrigado pelo pronunciamento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Gostaria apenas de, se V. Exª me permitir, assinalar, 
Presidente, Senador João Pedro, que Dalmo Dallari é 
cidadão italiano, descendente de italiano, assim como 
eu. Essa nossa opinião é de amigo da Itália, amigo dos 
italianos e temos a convicção de que o respeito pela 
Itália, pela amizade imensa dos italianos para com os 
brasileiros, e vice-versa, vai continuar inclusive com 
a decisão de não extradição e libertação de Cesare 
Battisti amanhã.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 702, DE 2011

Requer Voto de Aplauso e Agradeci-
mento a Ronaldo Luís Nazário de Lima, o 
Ronaldo Fenômeno, que hoje, dia 7-6-2011, 
se despede da Seleção Brasileira de Futebol.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno e ouvido o Plenário, que seja consignado nos 
Anais do Senado, Voto de Aplauso e Agradecimento a 

Ronaldo Luís Nazário de Lima, o Ronaldo Fenômeno, 
que hoje, dia 7-6-2011, em amistoso contra Romênia, 
no Estádio do Pacaembu, se despede da Seleção Bra-
sileira de Futebol.

Requeiro mais, que este Voto de Aplauso seja 
levado ao conhecimento do homenageado e da Con-
federação Brasileira de Futebol – CBF.

Justificação

Ronaldo deixa a Seleção ostentando o feito de 
ainda ser o maior artilheiro da história das Copas do 
Mundo, com 15 gols em quatro edições. Ele esteve 
nos mundiais de 1994 (ficou somente na reserva), 
1998 (marcou quatro vezes), 2002 (foi eleito o melhor 
jogador e sagrou-se artilheiro da competição com oito 
gols) e 2006 (marcou três vezes).

Sobre ele, assim se manifestou o Presidente da 
CBF, Sr. Ricardo Teixeira: “você esteve em três finais, 
foi duas vezes campeão, três vezes eleito o melhor do 
mundo, foi o maior artilheiro das Copas, então acho 
que essa história já resume tudo aquilo que você re-
presentou para o futebol brasileiro”.

Já o jornalista Pedro Bial foi incisivo “assim como 
Pelé eternizou a camisa número 10, Ronaldo Fenôme-
no eternizou a camisa número 9”.

Em 2009, foi considerado pela revista Época, um 
dos 100 brasileiros mais influentes.

Ronaldo teve uma infância pobre, embora não 
miserável. Iniciou seu caminho no futebol no futsal do 
Valqueire Tênis Clube do Rio de Janeiro, para logo em 
seguida mudar-se para o São Cristovão, também ca-
rioca. Porém foi no Cruzeiro que se profissionalizou e 
alcançou a fama como atleta.

Em 1996, Ronaldo transferiu-se para o Barcelo-
na, da Espanha, fechando o ano com dezessete gols 
em vinte partidas. Acabaria eleito pela primeira vez o 
melhor jogador do mundo pela FIFA. Suas atuações 
lhe valeram, então, o apelido de El Fenómeno.

Por sua dedicação e determinação, por tudo 
que representou e representa para o futebol brasilei-
ro e mundial, Ronaldo Fenômeno faz jus ao Voto de 
Aplauso e Agradecimento que proponho ao Senado 
da República.

Sala das Sessões, 7 de junho de 2011. – Sena-
dor Aníbal Diniz.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) 
– A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 703, DE 2011

Requeiro, nos termos regimentais, seja aprovado 
Voto de Aplauso ao jornal O Povo, de Fortaleza (CE), 
pela Menção Honrosa de Fotojornalismo, no marco do 
Terceiro Prêmio Sebrae de Jornalismo, conquistada 
pelos seus repórteres Rafael Cavalcante, Mauri Melo, 
Talita Rocha, Georgia Santiago e Andreh Jonathas 
Costa Alexandrino, autores da reportagem “A economia 
subterrânea e os prejuízos para Fortaleza”.

Solicito, também, que, uma vez votado e aprova-
do o presente requerimento, disso seja dada notícia à 
Sra. Luciana Dummar, presidente do Grupo O POVO 
de Comunicação. – Senador Eunício De Oliveira.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) 
– O requerimento que acaba de ser lido será encami-
nhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 704, DE 2011

Requeiro, nos termos regimentais, seja aprovado 
voto de aplauso ao Instituto Palmas, Organização Ci-
vil de Interesse Público (Oscip), criada em 2003, pela 
Associação dos Moradores do Conjunto Palmeiras, em 
Fortaleza (CE), o qual dirige o Banco Popular Palmas, 
instituição de microcrédito, envolvendo pequenos em-
préstimos a microempreendedores (comerciantes, ar-
tesãos, prestadores de serviços e outros trabalhadores 
por conta própria), no valor total de R$4.126.7123,79, 
gerando 2 mil postos de trabalho e mantendo outros 
8 mil, com índices mínimos de inadimplência (2% em 
2007, 1,3% em 2008 e 2% em 2009).

Solicito, também, que, uma vez votado e apro-
vado o presente requerimento, disso seja dada notí-
cia às Diretorias daquela associação de moradores e 
daquele instituto.

Sala das Sessões, em de  de 2011. – Senador 
Eunício Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 705, DE 2011

Nos termos do Art. 222 do Regimento Interno 
da Casa, REQUEIRO voto de aplauso a Olívio Dutra 
pela homenagem feita pelo Partido dos Trabalhadores 
Gaúcho, em tê-lo escolhido com Presidente de Honra.

Justificação

O ex-Constituinte de 88, ex-prefeito de Porto Ale-
gre, ex-governador e ex-ministro das Cidades, Olívio 
Dutra, foi escolhido no último final de semana presi-
dente de honra do PT gaúcho pelos companheiros do 
diretório estadual. Um reconhecimento justo e honroso 
para quem, além de ajudar a fundar o partido, foi um 
verdadeiro desbravador de caminhos levando para os 
mais distantes rincões do nosso país os princípios de 
liberdade, solidariedade e justiça social. 

Filho de pequenos agricultores, Olívio nasceu 
na cidade de Bossoroca, na região Missioneira do 
meu estado, no dia 10 de junho de 1941. Por tanto, na 
próxima sexta-feira, completará 70 anos de vida e de 
luta. É casado com Judite Dutra e possui dois filhos: 
Espártaco e Laura. 

Chamado carinhosamente pela gente do Sul de 
galo missioneiro, ele é a síntese daqueles brasileiros 
que amam a pátria. Que levam o cheiro do torrão natal 
por onde andam. Olívio é um cidadão de raiz.

No contexto da redemocratização brasileira, par-
ticipa da fundação da seção gaúcha do Partido dos 
Trabalhadores, da qual foi presidente de 1980 a 1986. 
Em 1982, na primeira eleição direta para governador 
de estado em vinte anos, é lançado candidato pelo PT.

Mas antes presidiu o Sindicato dos Bancários du-
rante a ditadura militar. Foi preso ao liderar a primeira 
greve de trabalhadores bancários no estado em 1979. 
Recordo-me da sua brava atuação na Assembléia Na-
cional Constituinte de 88. Incansável nos debates da 
ordem social, de educação e da Previdência Social. 
Isso lhe valeu nota 10 do Departamento Intersindical 
de Assessoria Parlamentar (DIAP). 

Quando prefeito de Porto Alegre implantou o Or-
çamento Participativo, inaugurando uma seqüência de 
administrações petistas na cidade.

Deu inicio também a reestruturação do transpor-
te coletivo, fazendo o que é hoje, um exemplo para o 
país. Eleito governador do Rio Grande do Sul em 1998 
implantou políticas que mudaram o perfil do estado or-
çamento participativo estadual, o piso salarial regional, 
o programa primeiro emprego para jovens, a universi-
dade estadual, programas para a agricultura familiar, 
programas para micro e pequenas empresas, seguro 
agrícola, programa economia popular e solidária, pro-
grama de crédito assistido e assistência técnica para 
mais de 330 municípios, entre outros.

Ele ficou 30 meses no comando do Ministério 
das Cidades, no primeiro governo do presidente Lula. 
Como um timoneiro soube conduzir com afinco, de-
terminação e responsabilidade. As sementes para a 
reforma urbana foram jogadas. 
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Os movimentos sociais lhe deram legitimidade 
para combater as desigualdades sociais e transformar 
as cidades em espaços mais humanizados, ampliando 
o acesso da população à moradia, ao saneamento e 
ao transporte.

Faltam-me palavras para expressar o respeito e 
o carinho que sinto por Olívio Dutra. Por tanto, dou-me 
o direito de usar as palavras de Miguel de Cervantes: 
“A formosura da alma campeia e denuncia-se na inte-
ligência, na honestidade, na boa educação e no pro-
cedimento correto”.

Peço, respeitosamente a esta Casa, que apro-
ve requerimento de minha autoria concedendo Voto 

de Aplauso a este tão brilhante brasileiro: Olívio de 
Oliveira Dutra.

Para tanto gostaríamos que esse voto fosse en-
viado para o seguinte endereço no Diretório Estadual 
do PT: Rua Ramiro Barcelos, 330 – Bairro Floresta – 
90035-000 – Porto Alegre. RS. – Senador Paulo Paim.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) 
– O requerimento que acaba de ser lido será encami-
nhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) 
– Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 47 a 50, 
53 e 55, de 2011, do Presidente da Comissão de As-
suntos Sociais, que comunica a apreciação, em caráter 
terminativo, dos Projetos de Lei do Senado nºs 34, 
de 2010; 81, de 2011; 89, de 2010; 314, de 2007; 660, 
de 2007 e 192, de 2009, respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

Ofício nº 47/2011-PRES/CAS

Brasília, 1º de junho de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o 
Projeto de Lei do Senado nº 34, de 2010, que Acrescen-
tar art. 51-A à Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para 
dispor sobre o cômputo especial do tempo de contribui-
ção dos garimpeiros empregados e contribuintes indivi-
duais para fins de aposentadoria por idade e dá outras 
providências, de autoria do Senador Gilberto Goellner.

Cordialmente, – Senador Jayme Campos, Pre-
sidente da Comissão de Assuntos Sociais.

Ofício nº 48/2011-PRES/CAS

Brasília, 1º de junho de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, em decisão ter-
minativa, o Projeto de Lei do Senado nº 81, de 2011, 
que Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para 
dispor sobre o período de carência para a concessão 
do benefício da aposentadoria por idade para as danas 
de casa de baixa renda previsto no § 13 do art. 201 
da Constituição Federal, e dá outras providências, de 
autoria da Senadora Gleisi Hoffmann.

Cordialmente, – Senador Jayme Campos, Pre-
sidente da Comissão de Assuntos Sociais.  

Ofício Nº 49/2011-PRES/CAS

Brasília, 1º de junho de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, em decisão termi-
nativa, o Projeto de Lei do Senado nº 89, de 2010, e 
as Emendas nºs 1-CAS e 2-CAS, que Obriga a reali-
zação de exame médico pericial para suspensão de 
pagamento do benefício de auxílio-doença, e dá ou-
tras providências, de autoria do Senador Paulo Paim.

Cordialmente, – Senador Jayme Campos, Pre-
sidente da Comissão de Assuntos Sociais.

Ofício Nº 50/2011-PRES/CAS

Brasília, 1º de junho de 2011.

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, em decisão termi-
nativa, o Projeto de Lei do Senado nº 314, de 2007, e a 
Emenda nº 1-CAS, que Altera a Lei nº 9.029, de 1995, 
para vedar a fixação de limite etário máximo e outras 
práticas discriminatórias, na admissão ou permanên-
cia da redação jurídica de trabalho do idoso e dá ou-
tras providências, de autoria da Senadora Lúcia Vânia.

Cordialmente, – Senador Jayme Campos, Pre-
sidente da Comissão de Assuntos Sociais.

Ofício nº 53/2011 – PRES/CAS

Brasília, 1º de junho de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o 
Projeto de Lei do Senado nº 660, de 2007, e as Emen-
das nºs 1-CAS a 5-CAS, que dispõe sobre o exercício da 
profissão técnico em sistema de a segurança e  discipli-
na os cursos de treinamento e habilitação, bem como e 
a revenda de instrumentos e ferramentas utilizadas na 
profissão, de autoria do Senador Álvaro Dias.

Cordialmente, – Senador Jayme Campos, Pre-
sidente da Comissão de Assuntos Sociais.

Ofício nº 55/2011 – PRES/CAS

Brasília, 1º de junho de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão rejeitou, em decisão terminativa, o 
Projeto de Lei do Senado nº 192, de 2009, que Altera o art. 
3º da Lei nº 5.292, de 8 de junho de 1967, e acrescenta 
§ 4º ao art. 3º da Lei nº 8.239, de 4 de outubro de 1991, 
para definir que o Serviço Militar ou o Serviço Alternativo 
de Médicos, Farmacêuticos ou Dentistas diplomados por 
Instituição de Ensino Superior regular seja realizado no 
Amazônia Legal, preferencialmente nos municípios com 
menos de duzentos mil habitantes, e dá outras providên-
cias, de autoria do Senador Gilvam Borges.

Cordialmente, – Senador Jayme Campos, Pre-
sidente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) 
– Com referência aos Ofícios nºs 47 a 50, 53 e 55, de 
2011, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interpo-
sição de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
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para que as matérias sejam apreciadas pelo Plenário, 
nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº 54, de 2011, do 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, comu-
nicando a deliberação pela prejudicialidade do Projeto 
de Lei do Senado nº 402, de 2007.

É o seguinte o ofício:

OFÍCIO Nº 54/2011/PRES/CAS

Brasília, 1º de junho de 2011.

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência, 
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa 
a declaração de prejudicialidade do Projeto de Lei do 
Senado nº 402, de 2007, que Insere o art. 2º-D na Lei 
nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que dispõe sobre o 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e acrescenta o 
inciso VIII ao art. 2º da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 
2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao 
Estudante do Ensino Superior (FIES), para que parte 
dos recursos do FAT seja destinado às operações do 
FIES, de autoria do Senador Wilson Matos.

Cordialmente, – Senador Jayme Campos, Pre-
sidente da Comissão de Assuntos Sociais

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) 
– A matéria será incluída em Ordem do Dia oportuna-
mente, a fim de ser declarada prejudicada, nos termos 
do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) – 
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 312, DE 2011

Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), para asse-
gurar o direito à cirurgia plástica reparado-
ra no âmbito do Sistema Único de Saúde.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 19-M da Lei nº 8.080, de 19 de se-

tembro de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único:

“Art. 19-M  .............................................
 ..............................................................
Parágrafo único. Inclui-se no disposto do 

inciso II, as cirurgias plásticas corretivas ou 
reparadoras, inclusive de lesões decorrentes 
de violência ou de acidentes.” (NR)

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

Justificação

O atendimento integral à saúde é uma das dire-
trizes do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme 
dispõe o inciso II do art. 198 da Constituição Federal. A 
alínea d do inciso I do art. 6º da Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), por sua vez, 
também estabelece, no âmbito do SUS, a “assistência 
terapêutica integral, inclusive farmacêutica”.

A despeito da existência dos dispositivos men-
cionados, houve a necessidade de se estabelecer, 
claramente, qual o conceito de integralidade da as-
sistência adotado pelo SUS. Por esse motivo, foi edi-
tada, recentemente, a Lei nº 12.401, de 28 de abril de 
2011, que altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a 
incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do 
Sistema Único de Saúde – SUS.

O inciso II do art. 19-M, introduzido pela Lei nº 
12.401, de 2011, por seu turno, garante a oferta de proce-
dimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial 
e hospitalar, desde que constantes de tabelas elabora-
das pelo gestor federal do SUS, e realizados no território 
nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado. 

Tal fato deveria ser suficiente para garantir às 
vítimas de violência e de acidentes, ou aos portado-
res de outras doenças e agravos, o direito de recebe-
rem atenção integral no âmbito do sistema público de 
saúde, inclusive quanto à cirurgia plástica reparadora.

Porém, não se pode subestimar a dificuldade de 
acesso a esse tipo de cirurgia no SUS, mesmo àquela 
que tem a finalidade de reparar sequelas graves e de-
formantes, pois não é considerada prioritária. 

Assim, para assegurar definitivamente esse di-
reito, e para que não reste dúvida sobre a importância 
do procedimento da cirurgia plástica reparadora, é que 
pretendemos explicitá-lo em lei. – Senador Gim Argello.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.

Mensagem de veto

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

....................................................................................
Art. 19. Ao Distrito Federal competem as atribui-

ções reservadas aos Estados e aos Municípios.

CAPÍTULO V 
Do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 

(Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

Art. 19-A. As ações e serviços de saúde voltados 
para o atendimento das populações indígenas, em 
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todo o território nacional, coletiva ou individualmente, 
obedecerão ao disposto nesta lei. (Incluído pela Lei 
nº 9.836, de 1999)

Art. 19-B. É instituído um Subsistema de Atenção à 
Saúde Indígena, componente do Sistema Único de Saúde 
– SUS, criado e definido por esta lei, e pela Lei no 8.142, 
de 28 de dezembro de 1990, com o qual funcionará em 
perfeita integração. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

Art. 19-C. Caberá à União, com seus recursos 
próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

Art. 19-D. O SUS promoverá a articulação do 
Subsistema instituído por esta lei com os órgãos res-
ponsáveis pela Política Indígena do País. (Incluído pela 
Lei nº 9.836, de 1999)

Art. 19-E. Os Estados, Municípios, outras institui-
ções governamentais e não-governamentais poderão 
atuar complementarmente no custeio e execução das 
ações. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

Art. 19-F. Dever-se-á obrigatoriamente levar em 
consideração a realidade local e as especificidades da 
cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado 
para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar 
por uma abordagem diferenciada e global, contemplan-
do os aspectos de assistência à saúde, saneamento 
básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarca-
ção de terras, educação sanitária e integração institu-
cional. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

Art. 19-G. O Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena deverá ser, como o SUS, descentralizado, 
hierarquizado e regionalizado.(Incluído pela Lei nº 
9.836, de 1999)

§ 1o O Subsistema de que trata o caput deste ar-
tigo terá como base os Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

§ 2o O SUS servirá de retaguarda e referência ao 
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, devendo, 
para isso, ocorrer adaptações na estrutura e organiza-
ção do SUS nas regiões onde residem as populações 
indígenas, para propiciar essa integração e o atendi-
mento necessário em todos os níveis, sem discrimina-
ções. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

§ 3o As populações indígenas devem ter acesso 
garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de cen-
tros especializados, de acordo com suas necessidades, 
compreendendo a atenção primária, secundária e ter-
ciária à saúde. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

Art. 19-H. As populações indígenas terão direito 
a participar dos organismos colegiados de formulação, 
acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, 
tais como o Conselho Nacional de Saúde e os Conse-
lhos Estaduais e Municipais de Saúde, quando for o 
caso. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

CAPÍTULO VI 
Do Subsistema de Atendimento  

e Internação Domiciliar 
(Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

Art. 19-I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação 
domiciliar. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

§ 1o Na modalidade de assistência de atendimento 
e internação domiciliares incluem-se, principalmente, 
os procedimentos médicos, de enfermagem, fisiote-
rapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre 
outros necessários ao cuidado integral dos pacientes 
em seu domicílio. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

§ 2o O atendimento e a internação domiciliares 
serão realizados por equipes multidisciplinares que 
atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica 
e reabilitadora. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

§ 3o O atendimento e a internação domiciliares 
só poderão ser realizados por indicação médica, com 
expressa concordância do paciente e de sua família. 
(Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

CAPÍTULO VII 
Do Subsistema de Acompanhamento Durante o 
Trabalho De Parto, Parto e Pós-Parto Imediato 

(Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005)

Art. 19-J. Os serviços de saúde do Sistema Único 
de Saúde – SUS, da rede própria ou conveniada, ficam 
obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, 
de 1 (um) acompanhante durante todo o período de 
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. (Incluído 
pela Lei nº 11.108, de 2005)

§ 1o O acompanhante de que trata o caput deste 
artigo será indicado pela parturiente. (Incluído pela Lei 
nº 11.108, de 2005)

§ 2o As ações destinadas a viabilizar o pleno 
exercício dos direitos de que trata este artigo consta-
rão do regulamento da lei, a ser elaborado pelo órgão 
competente do Poder Executivo. (Incluído pela Lei nº 
11.108, de 2005)

Art. 19-L. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.108, 
de 2005)

Art. 19-M. (Vide Lei nº 12.401, de 2011) Vigência
Art. 19-N. (Vide Lei nº 12.401, de 2011) Vigência
Art. 19-O. (Vide Lei nº 12.401, de 2011) Vigência
Art. 19-P. (Vide Lei nº 12.401, de 2011) Vigência
Art. 19-Q. (Vide Lei nº 12.401, de 2011) Vigência
Art. 19-R. (Vide Lei nº 12.401, de 2011) Vigência
Art. 19-S. (Vide Lei nº 12.401, de 2011) Vigência
Art. 19-T. (Vide Lei nº 12.401, de 2011) Vigência
Art. 19-U.(Vide Lei nº 12.401, de 2011) Vigência

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

(À Comissão de Assuntos Sociais, em 
decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 313, DE 2011

Dispõe sobre a destinação dos recur-
sos de premiação das loterias federais ad-
ministradas pela Caixa Econômica Federal 
não procurados pelos contemplados den-
tro do prazo de prescrição e altera a Lei nº 
10.260 de 12 de julho de 2001, que dispõe 
sobre o Fundo de Financiamento ao Estu-
dante do Ensino Superior – FIES.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Caixa Econômica Federal destinará a 

totalidade dos recursos de premiação não procurados 
pelos contemplados dentro do prazo de prescrição para 
o Fundo Nacional da Saúde

Parágrafo único. A renda de que trata este artigo 
será aplicada, exclusivamente, no Programa de Saú-
de da Família.

Art. 2º O Artigo da Lei nº 12.260, de 2001, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2˚. Constituem receitas do FIES:
I – dotações orçamentárias consignadas 

ao MEC, ressalvado o disposto no art. 16;
II – trinta por cento da renda líquida dos 

concursos de prognósticos administrados pela 
Caixa Econômica Federal;”

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

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O projeto de lei ora apresentado tem como ob-
jetivo fundamental a aplicação de uma parte dos va-
lores de premiação não retirados pelos contemplados 
no prazo prescricional, em benefício do Programa de 
Saúde da Família.

Tal proposição advém da fundamental importância 
de investimentos por parte do Governo no Fundo Nacio-
nal da Saúde. O Programa de Saúde da família foi criado 
como parte do processo de reforma do setor de saúde, 
com a intenção de aumentar a acessibilidade ao sistema 
e incrementar as ações de prevenção e promoção da 
saúde de forma contínua, reafirmando assim os princípios 
básicos do Sistema Único de Saúde – SUS, quais sejam: 
universalização, equidade, descentralização, integralidade 
e participação da comunidade.

É uma reorientação do modelo assistencial, ope-
racionalizado mediante a implantação de equipes multi-
profissionais em unidade básicas de saúde, que atuam 
em uma determinada área geográfica atendendo a um 
número limitado de famílias, conforme Portaria de nº 
648/GM de 28 de março de 2006.

A Caixa Econômica Federal faz parte do sistema fi-
nanceiro nacional, sendo responsável por auxiliar as polí-
ticas de crédito do Governo Federal, que ditam as normas 
e as disciplinas que deverão serem seguidas pela Caixa, 
tendo a fiscalização do Banco Central do Brasil.

Em 2010 foi arrecadado mais de R$ 8,8 bilhões 
e o repasse de arrecadação para o desenvolvimento 
social ficou distribuído da seguinte maneira:

– O esporte nacional recebeu R$ 537.825 
milhões, destinados ao Ministério do Esporte e 
aos Comitês Olímpico e Paraolímpico Brasileiros;

– A Seguridade Social recebeu R$ 1,49 
bilhão para os benefícios previdenciários aos 
cidadãos;

– O Programa de Financiamento Estu-
dantil (FIES) recebeu R$ 793,6 milhões para 
possibilitar os estudantes de baixa renda;

– O Fundo Nacional de Cultura recebeu 
R$ 249,4 milhões;

– O Fundo Penitenciário Nacional 
(FUNPEN) recebeu R$ 264,8 milhões.

Denota-se que dentre os repasses, nenhum valor 
é direcionado para o custeio da saúde, evidenciando-se 
assim a importância de se destinar parte desta grande 
quantia para o Programa de Saúde Familiar.

Entendemos que essas medidas constituem um 
melhor investimento dos recursos advindos deste setor, 
com a única finalidade de aperfeiçoamento do sistema 
de saúde nacional. 

Sabemos que essa quantia é quase que irrisória 
se comparado aos valores arrecadados, mas de grande 
valia se aplicados na área da saúde da população.

Pela relevância do tema e certo de que a alte-
ração que proponho contribuirá para que o SUS seja 
continuamente aperfeiçoado, solicito apoio dos nobres 
Parlamentares para aprovação do projeto.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Davim,

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 10.260, DE 12 DE JULHO DE 2001.

Dispõe sobre o Fundo de Financia-
mento ao estudante do Ensino Superior e 
dá outras providências

CAPÍTULO I 
Do Fundo De Financiamento  

Ao Estudante Do Ensino Superior (Fies)

Art. 1o Fica instituído, nos termos desta lei, o 
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Su-
perior – FIES, de natureza contábil, destinado à con-
cessão de financiamento a estudantes regularmente 
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matriculados em cursos superiores não gratuitos e com 
avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Mi-
nistério da Educação, de acordo com regulamentação 
própria. (Redação dada pela Lei nº 12.202, de 2010)

§ 1o O financiamento de que trata o caput pode-
rá, na forma do regulamento, ser oferecido a alunos 
da educação profissional técnica de nível médio, bem 
como aos estudantes matriculados em programas de 
mestrado e doutorado com avaliação positiva, desde 
que haja disponibilidade de recursos, observada a prio-
ridade no atendimento aos alunos dos cursos de gra-
duação. (Redação dada pela Lei nº 12.202, de 2010)

I – (Revogado pela Lei nº 12.202, de 2010)
II – (Revogado pela Lei nº 12.202, de 2010)
III – (Revogado pela Lei nº 12.202, de 2010)
§ 2o São considerados cursos de graduação com 

avaliação positiva, aqueles que obtiverem conceito 
maior ou igual a 3 (três) no Sistema Nacional de Ava-
liação da Educação Superior – SINAES, de que trata a 
Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004. (Redação dada 
pela Lei nº 12.202, de 2010)

§ 3o Os cursos que não atingirem a média referi-
da no § 2o ficarão desvinculados do Fies sem prejuízo 
para o estudante financiado. (Redação dada pela Lei 
nº 12.202, de 2010)

§ 4o São considerados cursos de mestrado e 
doutorado, com avaliação positiva, aqueles que, nos 
processos conduzidos pela Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, nos 
termos da Lei no 8.405, de 9 de janeiro de 1992, obe-
decerem aos padrões de qualidade por ela propostos. 
(Incluído pela Lei nº 11.552, de 2007).

§ 5o A participação da União no Fies dar-se-
-á exclusivamente mediante contribuições ao Fundo 
instituído por esta lei, ressalvado o disposto nos arts. 
10 e 16. (Redação dada pela Lei nº 12.202, de 2010)

§ 6o É vedada a concessão de novo financia-
mento a estudante inadimplente com o Fies ou com o 
Programa de Crédito Educativo de que trata a Lei no 
8.436, de 25 de junho de 1992. (Incluído pela Lei nº 
12.202, de 2010)

Seção I 
Das receitas do FIES

Art. 2o Constituem receitas do FIES:
I – dotações orçamentárias consignadas ao MEC, 

ressalvado o disposto no art. 16;
II – trinta por cento da renda líquida dos concursos 

de prognósticos administrados pela Caixa Econômica 
Federal, bem como a totalidade dos recursos de pre-
miação não procurados pelos contemplados dentro do 
prazo de prescrição, ressalvado o disposto no art. 16;

III – encargos e sanções contratualmente cobra-
dos nos financiamentos concedidos ao amparo desta lei;

IV – taxas e emolumentos cobrados dos parti-
cipantes dos processos de seleção para o financia-
mento;

V – encargos e sanções contratualmente co-
brados nos financiamentos concedidos no âmbito do 
Programa de Crédito Educativo, de que trata a Lei no 
8.436, de 25 de junho de 1992, ressalvado o disposto 
no art. 16;

VI – rendimento de aplicações financeiras sobre 
suas disponibilidades; e 

VII – receitas patrimoniais.
VIII – outras receitas. (Incluído pela Lei nº 11.552, 

de 2007).
§ 1o Fica autorizada:
I – (Revogado pela Lei nº 12.202, de 2010)
II – a transferência ao FIES dos saldos deve-

dores dos financiamentos concedidos no âmbito do 
Programa de Crédito Educativo de que trata a Lei no 
8.436, de 1992;

III – a alienação, total ou parcial, a instituições 
financeiras, dos ativos de que trata o inciso II deste pa-
rágrafo e dos ativos representados por financiamentos 
concedidos ao amparo desta lei. (Redação dada pela 
Lei nº 11.552, de 2007).

§ 2o As disponibilidades de caixa do FIES deve-
rão ser mantidas em depósito na conta única do Te-
souro Nacional.

§ 3o As despesas do Fies com os agentes financei-
ros corresponderão a remuneração mensal de até 2% 
a.a. (dois por cento ao ano), calculados sobre o saldo 
devedor dos financiamentos concedidos, ponderados 
pela taxa de adimplência, na forma do regulamen-
to. (Redação dada pela Lei nº 12.202, de 2010)

I (Revogado pela Lei nº 12.202, de 2010)
II (Revogado pela Lei nº 12.202, de 2010)
III (Revogado pela Lei nº 12.202, de 2010)
IV (Revogado pela Lei nº 12.202, de 2010)
§ 4o (Revogado pela Lei nº 12.202, de 2010)
§ 5º Os saldos devedores alienados ao amparo 

do inciso III do § 1 o deste artigo e os dos contratos 
cujos aditamentos ocorreram após 31 de maio de 1999 
poderão ser renegociados entre credores e devedo-
res, segundo condições que estabelecerem, relativas 
à atualização de débitos constituídos, saldos devedo-
res, prazos, taxas de juros, garantias, valores de pres-
tações e eventuais descontos, observado o seguinte: 
(Redação dada pela Lei nº 10.846, de 2004)

I – na hipótese de renegociação de saldo devedor 
parcialmente alienado na forma do inciso III do § 1 o 
deste artigo, serão estabelecidas condições idênticas de 
composição para todas as parcelas do débito, cabendo 
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a cada credor, no total repactuado, a respectiva partici-
pação percentual no mon-tante renegociado com cada 
devedor; (Redação dada pela Lei nº 10.846, de 2004)

II – as instituições adquirentes deverão apresentar 
ao MEC, até o dia 10 de cada mês, relatório referente 
aos contratos renegociados e liquidados no mês ante-
rior, contendo o número do contrato, nome do devedor, 
saldo devedor, valor renegociado ou liquidado, quan-
tidade e valor de prestações, taxa de juros, além de 
outras informações julgadas necessárias pelo MEC.

(Às Comissões de Assuntos Sociais; e 
de Assuntos Econômicos, cabendo à última 
a decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) 
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publica-
dos e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, projeto de resolução que passo 
a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 24 DE 2011

Acrescenta os parágrafos 3º, 4º, 5º e 
6º ao art. 62 da Resolução nº 93, de 1970 
– Regimento Interno do Senado Federal.

O Senado Federal resolve:
Artº 1º Ficam acrescidos ao art. 62 do Regimento 

Interno do Senado Federal os seguintes parágrafos:

“Art. 62 – (...)
 ..............................................................
§ 3º Se o desligamento de uma banca-

da implicar a perda do quorum fixado no pa-
rágrafo único do art. 61, extingue-se o bloco 
parlamentar.

§ 4º O bloco parlamentar tem existência 
circunscrita à legislatura, devendo o ato de sua 
criação e as alterações posteriores ser apre-
sentados à Mesa para registro e publicação.

§ 5º Dissolvido o bloco parlamentar ou 
modificado o quantitativo da representação 
que o integrava em virtude da desvinculação 
de partido, será revista a composição das co-
missões, mediante provocação de partido ou 
bloco parlamentar, para o fim de redistribuir 
os lugares e cargos, consoante o princípio da 
proporcionalidade partidária, exceto a Comis-
são Diretora.

§ 6º Ocorrendo a hipótese prevista na 
parte final do parágrafo anterior, consideram-
se vagos, para efeito de nova indicação ou 
eleição, os lugares e cargos ocupados exclu-

sivamente em decorrência da participação do 
bloco parlamentar na composição da comis-
são.” (NR)

Artº 2º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Justificação

O Regimento Interno do Senado Federal con-
templa a possibilidade de partidos com assento na 
Casa se associarem em blocos parlamentares. Toda-
via, constituído o bloco, a agremiação partidária dele 
integrante fica impedido de se desligar, até o término 
da sua existência – o final da legislatura. Não raro, os 
interesses políticos que originaram a formação do blo-
co podem não substituir ao longo de toda a legistura, 
frustrando a atuação parlamentar e contrariando a pre-
visão constituicional de ampla liberdade de organização 
e funcionamento dos partidos políticos, insculpido no 
art . 17, § 1º da Constituição da República.

Por essa razão e considerando que o Parlamento 
traduz a máxima expressão da democracia, cuja dinâ-
mica muitas vezes coloca partidos tradicionalmente 
alidados em situação de oposição em razão de seus 
programas e projetos, é imperiosa a alteração que se 
pretende com o projeto em apreço, com vistas a per-
mitir a dissolução de blocos parlamentares e, conse-
quentemente, a redivisão dos lugares na composição 
das comissões permanentes e temporárias, exceto a 
comissão diretora, respeitado o princípio da propor-
cionalidade partidária.

Dessa forma, encareço aos nobres pares a apro-
vação do Projeto de Resolução que trago à aprecia-
ção da Casa.

Sala das Sessões, 07 de junho de 2011. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin.

LEGISLAÇÃO CITADA

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

TÍTULO IV 
Dos Blocos Parlamentares, Da Maioria, 

Da Minoria E Das Lideranças

Art. 61. As representações partidárias poderão 
constituir bloco parlamentar.

1. 
Parágrafo único. Somente será admitida a forma-

ção de bloco parlamentar que represente, no mínimo, 
um décimo da composição do Senado.

Art. 62. O bloco parlamentar terá líder, a ser indi-
cado dentre os líderes das representações partidárias 
que o compõem.1
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§ 1º Os demais líderes assumirão, preferencial-
mente, as funções de vice-líderes do bloco parlamentar, 
na ordem indicada pelo titular da liderança.

§ 2º As lideranças dos partidos que se coligarem 
em bloco parlamentar perdem suas atribuições e prer-
rogativas regimentais. (NR)2

Art. 63. (Revogado.)3
Art. 64. Aplica-se ao líder de bloco parlamentar 

o disposto no art. 66.
Art. 65. A maioria, a minoria e as representações 

partidárias terão líderes e vice-líderes.3, 4
§ 1º A maioria é integrada por bloco parlamentar 

ou representação partidária que represente a maioria 
absoluta da Casa.

§ 2º Formada a maioria, a minoria será aquela 
integrada pelo maior bloco parlamentar ou represen-
tação partidária que se lhe opuser.

§ 3º A constituição da maioria e da minoria será 
comunicada à Mesa pelos líderes dos blocos parla-
mentares ou das representações partidárias que as 
compõem.

§ 4º O líder da maioria e o da minoria serão os 
líderes dos blocos arlamentares ou das representações 
partidárias que as compõem, e as funções 56

5 Resoluções nos 32/90 e 21/93.
6 Resolução nº 17/90.
7 Resolução nº 9/90. de vice-liderança serão 

exercidas pelos demais líderes das representações 
partidárias que integrem os respectivos blocos par-
lamentares.

§ 4º-A As vantagens administrativas adicionais 
estabelecidas para os gabinetes das lideranças so-
mente serão admitidas às representações partidárias 
que tiverem, no mínimo, um vinte e sete avos da com-
posição do Senado Federal.5

§ 5º Na hipótese de nenhum bloco parlamentar 
alcançar maioria absoluta, assume as funções cons-
titucionais e regimentais da maioria o líder do bloco 
parlamentar ou representação partidária que tiver o 

maior número de integrantes, e da minoria, o líder do 
bloco parlamentar ou representação partidária que 
se lhe seguir em número de integrantes e que se lhe 
opuser.

§ 6º A indicação dos líderes partidários será feita 
no início da primeira e da terceira sessões legislativas 
de cada legislatura, e comunicada à Mesa em docu-
mento subscrito pela maioria dos membros da respec-
tiva bancada, podendo a mesma maioria substituí-los 
em qualquer oportunidade.

§ 7º Os vice-líderes das representações parti-
dárias serão indicados pelos respectivos líderes, na 
proporção de um vice-líder para cada grupo de três 
integrantes de bloco parlamentar ou representação 
partidária, assegurado pelo menos um vice-líder e não 
computada a fração inferior a três. (NR)6

Art. 66. É da competência dos líderes das repre-
sentações partidárias, além de outras atribuições re-
gimentais, indicar os representantes das respectivas 
agremiações nas comissões. 

Parágrafo único. Ausente ou impedido o líder, as 
suas atribuições serão exercidas pelo vice-líder.

Art. 66-A. O Presidente da República poderá in-
dicar Senador para exercer a função de líder do go-
verno.7

Parágrafo único. O líder do governo poderá indicar 
vice-líderes dentre os integrantes das representações 
partidárias que apóiem o governo.7

(À Mesa.)

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – A Presidência comunica ao Plenário a abertu-
ra de prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa, para 
recebimento de emendas ao Projeto de Resolução 
nº 24, de 2011, que acaba de ser lido.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Consti-
tuição que passo a ler.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – A proposta de emenda à Constituição que acaba 
de ser lida está sujeita às disposições constantes dos 
arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria será publicada e remetida à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – O Srs. Senadores Romero Jucá, Wilson San-
tiago e Valdir Raupp enviaram discursos à Mesa para 
serem publicados na forma do disposto no art. 203, do 
Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o Brasil comemora, no dia 11 de junho de 
2011, o 146º a aniversário da Batalha do Riachuelo, 
em que a Marinha Brasileira, sob o comando do Almi-
rante Francisco Manoel Barroso da Silva, obteve sig-
nificativa vitória contra as forças paraguaias, que lhe 
eram amplamente superiores.

Srªs e Srs. Senadores, diz-se que o preço da li-
berdade é a eterna vigilância. O Brasil, que, naquele 
ano de 1865, encontrava-se em estado de guerra com 
o Paraguai, de modo algum desejara se envolver no 
conflito. Atacado, porém, viu-se na contingência de 
defender o seu território e de contra-atacar, sob pena 
de ter jugulada sua própria liberdade.

Nesse contexto, as forças da Marinha brasileira 
se defrontaram com a esquadra paraguaia, em região 
argentina do Rio Paraná, próxima à cidade de Corrien-
tes. O local, pontilhado de ilhotas fluviais e próximo à foz 
de um riacho, foi o teatro das ações dos contendores, 
acabando por dar nome à célebre Batalha do Riachuelo.

A bravura da esquadra brasileira levou os inimi-
gos a baterem em retirada, e a vitória de Riachuelo 
revelou-se crucial para a consolidação da vitória final 
da Tríplice Aliança na Guerra do Paraguai.

Em reconhecimento ao valor da decisiva atua-
ção do Almirante Barroso na Batalha do Riachuelo, o 
Governo Imperial concedeu-lhe a Ordem Imperial do 
Cruzeiro e o título de Barão do Amazonas, nome do 
navio que ele comandara naquela inesquecível ação 
contra a Marinha Paraguaia.

Srªs e Srs. Senadores, evocar a heróica Batalha 
do Riachuelo, no dia em que se comemora tão im-
portante evento para o Brasil, é também homenage-
ar cada herói de nossa terra, célebre ou anônimo, de 
ontem ou do presente; é evocar o marinheiro de valor 
e o cidadão de bem, que, no transcorrer do seu dia a 
dia, labutam para transformar o Brasil em uma nação 
mais digna e respeitada.

Dessa grandiosa e permanente missão, a Mari-
nha do Brasil jamais desistirá, e à Marinha do Brasil 

nós nos unimos, na comemoração da heróica Batalha 
do Riachuelo.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, uma das maiores conquistas da 
modernidade, entre as pessoas, de uma consciência 
ambiental que simplesmente não existia apenas dé-
cadas atrás.

O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorando 
em 5 de junho, é mais uma evidência da importância 
que a questão ambiental conquistou entre os temas 
que afetam o futuro da humanidade.

De fato, a preservação ambiental é absolutamen-
te fundamental, uma vez que é de um meio ambiente 
saudável e de uma exploração racional e sustentável 
dos recursos naturais que dependem todos os demais 
ramos da atividade humana. Indo um pouco além, é do 
respeito ao meio ambiente que depende nossa própria 
sobrevivência, em última instância.

Instituído em 1972 pela Organização das Nações 
Unidas, o Dia Mundial do Meio Ambiente nos oferece 
uma oportunidade especial para avaliar o que se tem 
feito pela preservação ambiental e para traçar os pró-
ximos passos que precisamos tomar nessa área.

O Congresso Nacional é o cenário, atualmente, 
de uma discussão da maior relevância para a questão 
ambiental: o novo Código Florestal.

Num país como o Brasil, que combina a exuberân-
cia de seus diversos ecossistemas com um potencial 
agrícola sem paralelo no mundo, encontrar um ponto 
de equilíbrio entre a necessidade de preservar e o cres-
cimento econômico é uma tarefa desafiadora, na qual 
devemos empenhar nossos melhores esforços.

Tenho a convicção de que a Câmara dos Depu-
tados e o Senado Federal apresentarão à sociedade 
brasileira um Código Florestal que reflita nosso com-
promisso com ambas as tarefas: a preservação e o 
desenvolvimento econômico.

Devemos a solução dessa questão a nós mesmos, 
e, principalmente, às futuras gerações, que arcarão 
com as conseqüências das decisões que tomarmos 
no presente, certas ou não.

Muito obrigado.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, venho mais uma vez a esta tribuna, falar da 
Transposição dos Servidores do Estado de Rondônia.

Os Servidores do extinto Território de Rondônia, 
Sr. Presidente, interessados diretos pela Transposição, 
têm demonstrado impaciência pela demora na assina-
tura do Decreto de regulamentação.
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Realmente, é algo que não dá para entender!
Após árdua batalha nas trincheiras do Congresso 

Nacional, logramos promulgar, em 11 de novembro de 
2009, a Emenda Constitucional nº 60, facultando essa 
transposição aos integrantes de diversas carreiras e 
aos servidores municipais do ex-Território Federal de 
Rondônia que, comprovadamente, se encontravam no 
exercício regular de suas funções na data em que foi 
transformado em Estado.

Foi, sem dúvida, uma grande vitória do povo de 
Rondônia, comemorada por toda a bancada do Estado 
no Congresso Nacional e por todos aqueles que desejam 
o progresso de Rondônia. Era uma questão de justiça, 
já que a Constituição de 1988 garantira que os servido-
res dos extintos Territórios de Roraima e Amapá fossem 
absorvidos pela União. Entretanto, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, decorrido mais de um ano daquele 
auspicioso momento, ainda não tivemos a felicidade de 
ver publicado o decreto presidencial regulamentando a 
matéria, o que vem impedindo que, de fato, se cumpra o 
mandamento constitucional anunciado na Emenda nº 60.

Desde a sua promulgação, temos mantido trata-
tivas com o Governo Federal no sentido de que essa 
regulamentação ocorra no prazo mais curto possível, 
pois é grande a expectativa dos servidores do Estado. 
Em março do ano passado, por exemplo, participei de 
reunião entre a bancada federal e os sindicalistas com 
o grupo de trabalho do Ministério do Planejamento 
responsável pela regulamentação da EC nº 60, para 
tratar do assunto.

No apagar das luzes do Governo do Presidente 
Lula, mantivemos – juntamente com a Deputada Ma-
rinha Raupp e o Governador Confúcio Moura – reu-
nião com o então Secretário de Recursos Humanos 
do Ministério de Planejamento, Duvanier Ferreira. Na 
ocasião, ele nos assegurou que o Decreto seria publi-
cado até dia 23 de novembro, mas isso não aconteceu.

Ressalto, Sr. Presidente, que esse Decreto não é 
o fim do processo; ao contrário: na prática, signifca mes-
mo o começo dos trabalhos para que a transposição, 
de fato, se efetive, já que o decreto trará a composição 
da Comissão Executiva, responsável pela adoção das 
providencias para a transposição.

A situação está a tal ponto insustentável que até 
mesmo a Justiça Federal em Rondônia já notificou à 
União Federal sobre o descumprimento da EC nº 60.

Não vejo, portanto, Srªs e Srs. Senadores, razão 
para essa delonga. Faço, pois, um veemente apelo à sen-
sibilidade da Casa Civil, para que faça publicar no Diário 
Oficial da União o Decreto da Presidência da República.

Apelo também ao nobre Líder, Senador Romero 
Jucá, para que nos ajude nessa questão. Sei que Vossa 
Excelência, que nesta Casa também representa um 

ex-Território, possui sensibilidade para a questão e há 
de nos ajudar no andamento do assunto.

De outro lado, Sr. Presidente, me preocupa imen-
samente a determinação dos sindicalistas de Rondônia, 
tomada em Assembléia realizada na última sexta-feira, 
para fechamento da BR 364, sentido Guajará-Mirim, 
que dá acesso às obras das Usinas de Santo Antô-
nio e Jirau. Isso será um transtorno sem precedentes.

Por último, quero destacar o empenho de toda a 
bancada do Estado de Rondônia, especialmente da Co-
ordenadora, Deputada Marinha Raupp, que tem insisti-
do fortemente com a Chefia de Gabinete da Presidenta 
Dilma, com a Casa Civil e com o Ministro das Relações 
Institucionais, visando tão somente a assinatura, pela 
Presidenta Dilma Rousseff, do Decreto da transposição 
e sua publicação, repito, no Diário Oficial da União. É 
grande e muito forte a expectativa dos servidores sobre 
esta matéria. Hoje e amanhã os Presidentes dos diver-
sos Sindicatos do Estado estarão aqui em Brasília, para 
cobrar providências políticas de nossa parte, tanto dos 
oito deputados federais como dos três Senadores, para 
sensibilizar Sua Excelência a Presidenta Dilma.

Por essa razão, fica nosso melhor apelo à Presi-
denta Dilma Rousseff.

Era o que eu tinha a dizer nesta oportunidade, 
Sr. Presidente.

Muito obrigado!

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – É a nossa expectativa. 

Não havendo mais nenhum orador, esta Presi-
dência encerra os trabalhos desta noite, às 21h35m, 
lembrando às Srªs e Srs. Senadores que constará da 
próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se, 
amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento nº 451, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 467, de 2008-Complemen-
tar, da Senadora Ideli Salvatti, que altera a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, para acrescentar outras atividades de 
prestação de serviços às já passíveis de op-
ção pelo Simples Nacional.

Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Antonio Carlos Junior, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apresenta.
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2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência,  
nos termos do Requerimento nº 475, de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 
2010-Complementar (nº 12/2003-Complementar, 
na Casa de origem, do Deputado Sarney Filho), 
que fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e 
VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da 
Constituição Federal, para a cooperação entre 
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios, nas ações administrativas decorrentes 
do exercício da competência comum relativas à 
proteção das paisagens naturais notáveis, à pro-
teção do meio ambiente, ao combate à poluição 
em qualquer de suas formas e à preservação 
das florestas, da fauna e da flora e altera a Lei 
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.

(Pendente de:
– leitura do parecer da CCJ;
– emissão de pareceres da CRA e da CMA.)

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010 

(Em regime de urgência,  
nos termos do Requerimento nº 476, de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010 
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputa-
do Reginaldo Lopes), que regula o acesso a 
informações previsto no inciso XXXIII do art. 
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do 
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei 
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revo-
ga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e 
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 janeiro de 
1991, e dá outras providências.

(Pendente de:
– leitura dos pareceres da CCJ, CCT e 

CDH;
– emissão de parecer da CRE.)

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 11, DE 2011

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 11, de 2011, tendo como 
primeiro signatário o Senador José Sarney, 
que altera o procedimento de apreciação das 
medidas provisórias pelo Congresso Nacional.

Parecer sob nº 255, de 2011, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 

Senador Aécio Neves, favorável, com a Emen-
da nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com 
voto em separado do Senador José Pimentel.

5 
REQUERIMENTO Nº 573, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 573, de 2011, de iniciativa da Comissão de Re-
lações Exteriores e Defesa Nacional, solicitando 
voto de solidariedade ao Governo Brasileiro, em 
razão da declaração da Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos da Organização dos Esta-
dos Americanos, em 1º de abril de 2011, na qual 
solicita às autoridades brasileiras a suspensão 
do licenciamento e da construção da hidrelétrica 
de Belo Monte, no rio Xingu (PA).

6 
REQUERIMENTO Nº 574, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 574, de 2011, de iniciativa da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, solicitan-
do voto de censura à declaração da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos da Organi-
zação dos Estados Americanos, em 1º de abril de 
2011, na qual solicita às autoridades brasileiras 
a suspensão do licenciamento e da construção 
da hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu (PA).

7 
REQUERIMENTO Nº 601, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 601, de 2011, do Senador Acir Gugacz, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 32, de 2008, seja ouvida, também, a 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (li-
cenciamento ambiental de empreendimentos).

8 
REQUERIMENTO Nº 611, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 611, de 2011, da Senadora Ana Amélia, 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei da Câmara nº 55, de 2007, com o Projeto 
de Lei do Senado nº 337, de 2008, por regu-
larem a mesma matéria (agrotóxicos).

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Muito obrigado!

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 35 
minutos.)
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Ata da 94ª Sessão, Deliberativa Ordinária  
em 8 de junho de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Marta Suplicy e dos Srs.  
Wilson Santiago, Cyro Miranda e Jorge Viana

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 4 mi-
nutos, e encerra-se às 21 horas e 10 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Há número legal, declaro aberta...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – É contra a abertura da sessão, uma questão 
de ordem?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – V. Exª 
sabe que não. V. Exª tem sido muito diplomata e mui-
to carinhoso com todos nós. E nós apenas queríamos 
lhe dar boa tarde.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Muito obrigado.

Há número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 

trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 

passo a ler.

São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 317, DE 2011 

Altera as Leis nº 7.990, de 28 de de-
zembro de 1989, nº 8.001, de 13 de março 
de 1990, e nº 9.648, de 27 de maio de 1998, 
para substituir 50% da compensação finan-
ceira pela utilização de recursos hídricos 
destinada aos Municípios por participação 
no resultado da exploração de recursos hí-
dricos de novas usinas hidroelétricas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. A Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 

1989, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º. O aproveitamento de recursos 
hídricos, para fins de geração de energia elé-
trica, e dos recursos minerais, por quaisquer 
dos regimes previstos em lei, ensejará compen-
sação financeira ou participação no resultado 
da exploração aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, a ser calculada, distribuída e apli-
cada na forma estabelecida nesta Lei. (NR)

 ..............................................................
Art. 3º O valor da compensação financeira 

ou da participação no resultado da exploração 
corresponderá a um fator percentual do valor 
da energia constante da fatura, excluídos os 
tributos e empréstimos compulsórios.

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

Art. 4º É isenta do pagamento de com-
pensação financeira ou da participação no 
resultado da exploração de recursos hídricos, 
a energia elétrica:

I – produzida por instalações geradoras 
de que trata o inciso I do art. 26 da Lei nº 9.427, 
de 26 de dezembro de 1996;

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

Art. 2º. O art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de mar-
ço de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º. A distribuição mensal da com-
pensação financeira ou da participação no 
resultado da exploração de que trata o inciso 
I do § 1o do art. 17 da Lei no 9.648, de 27 de 
maio de 1998, com a redação dada por esta 
Lei, será feita da seguinte forma:

I – dois inteiros e sete décimos pontos 
percentuais, em pecúnia, aos Estados;

II – um inteiro e trinta e cinco centésimos 
pontos percentuais, em pecúnia, aos Municí-
pios;

III – um inteiro e trinta e cinco centé-
simos pontos percentuais, em energia, aos 
Municípios;

IV – seis décimos de ponto percentual, 
em pecúnia, à União, distribuído da seguinte 
forma:

a) trinta por cento ao Ministério do Meio 
Ambiente;

b) trinta por cento ao Ministério de Mi-
nas e Energia;

c) quarenta por cento ao Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
– FNDCT, criado pelo Decreto-Lei no 719, de 
31 de julho de 1969, e restabelecido pela Lei 
no 8.172, de 18 de janeiro de 1991.

1o Na distribuição da compensação finan-
ceira e da participação no resultado da explo-
ração, o Distrito Federal receberá os montantes 
correspondentes às parcelas de Estado e de 
Município, nos termos desta Lei.

§ 2o Nas usinas hidrelétricas beneficiadas 
por reservatórios de montante, o acréscimo de 
energia por eles propiciado será considerado 
como geração associada a estes reservatórios 
regularizadores, competindo à ANEEL efetuar 
a avaliação correspondente para determinar a 
proporção da compensação financeira ou da 
participação no resultado da exploração devi-
da aos Estados, Distrito Federal e Municípios 
afetados por esses reservatórios.

§ 3º. A Usina de Itaipu distribuirá, mensal-
mente, respeitados os percentuais definidos no 
caput deste artigo, sem prejuízo das parcelas 
devidas aos órgãos da administração direta da 
União, aos Estados e aos Municípios por ela 
diretamente afetados, oitenta e cinco por cento 
dos royalties ou da participação no resultado 
da exploração, devidos por Itaipu Binacional ao 
Brasil, previstos no Anexo C, item III do Tratado 
de Itaipu, assinado em 26 de março de 1973, 
entre a República Federativa do Brasil e a Re-
pública do Paraguai, bem como nos documen-
tos interpretativos subseqüentes, e quinze por 
cento aos Estados e Municípios afetados por 
reservatórios a montante da Usina de Itaipu, 
que contribuem para o incremento de energia 
nela produzida. 

§ 3º-A A parcela de que trata o inciso III 
do caput deste artigo, devida aos Municípios, 
será calculada pela energia média mensal 
produzida pela hidroelétrica no ano anterior.

 ..............................................................
§ 6º No mínimo trinta por cento dos re-

cursos a que se refere a alínea c) do inciso 
IV do caput deste artigo serão destinados a 
projetos desenvolvidos por instituições de pes-
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quisa sediadas nas regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, incluindo as respectivas áreas 
das Superintendências Regionais.

§ 7º A energia de que trata o inciso III do 
caput deste artigo será aplicada em progra-
mas de geração de emprego e renda, através 
de incentivos não tributários a indústrias que 
queiram se instalar nos Municípios.

§ 8º Caberá às Câmaras Municipais dos 
Municípios beneficiados com compensação fi-
nanceira e participação no resultado da explo-
ração dos recursos hídricos discutir e aprovar 
os programas de que trata o § 7º deste artigo.

§ 9º O detentor da concessão ou auto-
rização de geração de energia hidroelétrica 
será responsável pela contratação da energia 
de que trata o inciso III do caput deste artigo, 
em nome do Município, e pelo pagamento do 
contrato, caso a hidroelétrica localizada no 
Município não disponha de energia descontra-
tada para atender o disposto nesta Lei. (NR)”

Art. 3º. O art. 17 da Lei nº 9.648, de 27 de maio 
de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 17. A compensação financeira pela 
utilização de recursos hídricos ou a participa-
ção no resultado da exploração de recursos 
hídricos de que trata a Lei no 7.990, de 28 de 
dezembro de 1989, será de seis inteiros e 
setenta e cinco centésimos por cento sobre o 
montante da energia elétrica produzida, em pe-
cúnia ou em energia, a serem pagos por titular 
de concessão ou autorização para exploração 
de potencial hidráulico aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios em cujos territórios se 
localizarem instalações destinadas à produção 
de energia elétrica, ou que tenham áreas inva-
didas por águas dos respectivos reservatórios, 
e a órgãos da administração direta da União.

§ 1o Da compensação financeira ou da 
participação no resultado da exploração de 
recursos hídricos de que trata o caput deste 
artigo;

I – três inteiros e três décimos pontos 
percentuais do valor financeiro da energia 
produzida serão distribuídos entre os Estados 
e órgãos da administração direta da União, a 
título de compensação financeira, nos termos 
dos incisos I e IV do art. 1o da Lei no 8.001, de 
13 de março de 1990, com a redação dada 
por esta Lei;

II – um inteiro e trinta e cinco centésimos 
ponto percentual do valor financeiro da energia 
produzida serão distribuídos entre os Municí-
pios, a título de compensação financeira, nos 
termos do inciso II do art. 1o da Lei no 8.001, 
de 13 de março de 1990, com a redação dada 
por esta Lei;

III – um inteiro e trinta e cinco centési-
mos ponto percentual da energia produzida 
serão distribuídos entre os Municípios, a títu-
lo de participação no resultado da exploração 
de recursos hídricos para fins de geração de 
energia, nos termos do inciso III do caput do 
art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, 
com redação dada por esta Lei.

IV – setenta e cinco centésimos de pon-
to percentual do valor financeiro da energia 
produzida serão destinados ao Ministério do 
Meio Ambiente, para aplicação na implemen-
tação da Política Nacional de Recursos Hídri-
cos e do Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos, nos termos do art. 22 
da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do 
disposto nesta Lei. (NR)”

Art. 4º. O disposto nesta Lei aplica-se apenas 
às usinas hidroelétricas que entrarem em operação a 
partir da data de sua publicação.

§ 1º – É facultado aos municípios que já recebem 
compensação financeira migrarem para o regime de 
participação no resultado da exploração previsto no 
caput do art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 
1990, com redação dada por esta Lei.

§ 2º – Se o município exercer o direito de que 
trata o § 1º deste artigo, o concessionário de geração 
que lhe repassa a compensação financeira se obrigará, 
no prazo de até cinco anos, a lhe fornecer a parcela 
de energia solicitada.

§ 3º – O município não poderá praticar antecipa-
ção de receita orçamentária com recursos da compen-
sação financeira nem alienar o direito à energia, salvo 
no âmbito de uma política industrial em seu território.

Art. 5º. Revoga-se o art. 29 da Lei nº 9.984, de 
17 de julho de 2000.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O artigo 20, § 1º da Constituição de 1988 garante 
à União, aos Estados e aos Municípios o pagamento de 
Compensação Financeira pela Utilização de Recursos 
Hídricos (CFURH) em decorrência da perda de ativos 
desses Entes Federativos pela inundação de áreas 
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agricultáveis, de biodiversidade, quando da construção 
de hidroelétricas em seus territórios. Alternativamente, 
a Carta Magna também prevê que a compensação se 
dê na forma de participação no resultado da explora-
ção do potencial hidráulico.

O texto do citado § 1º ensejou a regulamenta-
ção por meio de leis nacionais. Essa regulamenta-
ção se deu pelas Leis nº 7.990, de 1989, nº 8.001, 
de 1990, e 9.648, de 1998. A opção do legislador foi 
exclusivamente pela compensação financeira pelo 
uso dos recursos hídricos, ou seja, por pagamento 
em espécie.

Em vários casos, a CFURH responde pela maior 
parte dos recursos financeiros do orçamento municipal. 
O pagamento em espécie aos Municípios tem sido fon-
te de uso ineficiente, quando não ilegal, dos recursos 
financeiros por parte de muitos prefeitos, sem que os 
órgãos de controle externo tenham como coibir esse 
uso ineficiente ou indevido.

Em face dessa situação contrária ao interesse 
público dos Municípios, e conforme previsão constitu-
cional alternativa à compensação financeira, proponho 
que os Municípios passem a receber em energia, e 
não mais em espécie, metade da compensação pela 
exploração de recursos hídricos. 

Essa mudança, caso aprovada, instará os Mu-
nicípios a planejarem uma política industrial na sua 
jurisdição, visando a atrair indústrias com o incentivo 
de energia barata e até mesmo gratuita. Em contra-
partida, as indústrias gerarão, para os Municípios, 
mais empregos e uma receita tributária mais vultosa 
do que a própria compensação financeira, haja vista 
que os tributos incidem sobre o valor agregado, e num 
percentual maior.

O Projeto prevê que sua aplicação se dê apenas 
em usinas hidroelétricas que entrarem em operação 
após a publicação da eventual Lei. Isso porque os mu-
nicípios que já recebem os recursos da compensação 
financeira podem tê-los empenhado em ações de longo 
prazo. Prevê-se, entretanto, que esses municípios pos-
sam aderir à participação nos resultados da exploração. 
Estima-se que, se todos os municípios banhados por 
hidroelétricas existentes aderissem à nova modalidade, 
seria necessário contratar cerca de 650 MW médios 
para atender ao disposto neste Projeto de Lei. 

Finalmente, cabe ressaltar que aproveitamos a 
oportunidade para atualizar o inciso I do art. 4º da Lei 
nº 7.990, de 1989, tornando-o aderente à classificação 
atualizada de “pequena central hidroelétrica” insculpida 
no inciso I do art. 26 da Lei 9.427, de 1996.

Em face do caráter meritório desta proposta, peço 
o apoio dos Nobres Parlamentares para sua aprova-
ção. – Senador Blairo Maggi.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.990, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

Institui, para os Estados, Distrito Fede-
ral e Municípios, compensação financeira 
pelo resultado da exploração de petróleo ou 
gás natural, de recursos hídricos para fins 
de geração de energia elétrica, de recursos 
minerais em seus respectivos territórios, 
plataformas continental, mar territorial ou 
zona econômica exclusiva, e dá outras pro-
vidências. (Art. 21, XIX da CF)

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

Art. 1º O aproveitamento de recursos hídricos, 
para fins de geração de energia elétrica e dos recursos 
minerais, por quaisquer dos regimes previstos em lei, 
ensejará compensação financeira aos Estados, Distri-
to Federal e Municípios, a ser calculada, distribuída e 
aplicada na forma estabelecida nesta Lei.
....................................................................................

Art. 3º O valor da compensação financeira cor-
responderá a um fator percentual do valor da energia 
constante da fatura, excluídos os tributos e emprésti-
mos compulsórios.

Art. 4º É isenta do pagamento de compensação 
financeira a energia elétrica:

I – produzida pelas instalações geradoras com 
capacidade nominal igual ou inferior a 10.000 kW (dez 
mil quilowatts);
....................................................................................

LEI Nº 8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990

Define os percentuais da distribuição 
da compensação financeira de que trata a 
Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e 
dá outras providências.

Art. 1o A distribuição mensal da compensação 
financeira de que trata o inciso I do § 1o do art. 17 da 
Lei no 9.648, de 27 de maio de 1998, com a redação 
alterada por esta Lei, será feita da seguinte forma: 
(Redação dada pela Lei nº 9.984, de 2000)

I – quarenta e cinco por cento aos Estados; (Re-
dação dada pela Lei nº 9.984, de 2000)

II – quarenta e cinco por cento aos Municípios; 
(Redação dada pela Lei nº 9.984, de 2000)

III – três por cento ao Ministério do Meio Ambien-
te; (Redação dada pela Lei nº 9.993, de 2000)

IV – três por cento ao Ministério de Minas e Ener-
gia; (Redação dada pela Lei nº 9.993, de 2000)
....................................................................................
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LEI Nº 9.648, DE 27 DE MAIO DE 1998

Altera dispositivos das Leis no 3.890-
A, de 25 de abril de 1961, no 8.666, de 21 de 
junho de 1993, no 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995, no 9.074, de 7 de julho de 1995, no 
9.427, de 26 de dezembro de 1996, e auto-
riza o Poder Executivo a promover a rees-
truturação da Centrais Elétricas Brasileiras 
– ELETROBRÁS e de suas subsidiárias e 
dá outras providências

....................................................................................
Art. 17. A compensação financeira pela utilização 

de recursos hídricos de que trata a Lei no 7.990, de 28 
de dezembro de 1989, será de seis inteiros e setenta 
e cinco centésimos por cento sobre o valor da energia 
elétrica produzida, a ser paga por titular de concessão 
ou autorização para exploração de potencial hidráulico 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios em 
cujos territórios se localizarem instalações destinadas 
à produção de energia elétrica, ou que tenham áreas 
invadidas por águas dos respectivos reservatórios, e 
a órgãos da administração direta da União. (Redação 
dada pela Lei nº 9.984, de 2000)

§ 1o Da compensação financeira de que trata o 
caput: (Incluído pela Lei nº 9.984, de 2000)

I – seis por cento do valor da energia produzi-
da serão distribuídos entre os Estados, Municípios e 
órgãos da administração direta da União, nos termos 
do art. 1o da Lei no 8.001, de 13 de março de 1990, 
com a redação dada por esta Lei; (Incluído pela Lei nº 
9.984, de 2000)

II – setenta e cinco centésimos por cento do valor 
da energia produzida serão destinados ao Ministério 
do Meio Ambiente, para aplicação na implementação 
da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Siste-
ma Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 
nos termos do art. 22 da Lei no 9.433, de 8 de janeiro 
de 1997, e do disposto nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 
9.984, de 2000)

LEI Nº 9.427, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996

Institui a Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL, disciplina o regime das 
concessões de serviços públicos de energia 
elétrica e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 26. Cabe ao Poder Concedente, diretamente 

ou mediante delegação à ANEEL, autorizar

I – o aproveitamento de potencial hidráulico de 
potência superior a 1.000 kW e igual ou inferior a 
30.000 kW, destinado a produção independente ou 
autoprodução, mantidas as características de peque-
na central hidrelétrica;
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 719, DE 31 DE JULHO DE 1969

Cria o Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico e dá outras 
providências. 

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

LEI No 8.172, DE 18 DE JANEIRO DE 1991

Restabelece o Fundo Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico. 

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

LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997

Institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, cria o Sistema Nacional de Geren-
ciamento de Recursos Hídricos, regulamen-
ta o inciso XIX do art. 21 da Constituição 
Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 
13 de março de 1990, que modificou a Lei 
nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.

....................................................................................
Art. 22. Os valores arrecadados com a cobrança 

pelo uso de recursos hídricos serão aplicados priorita-
riamente na bacia hidrográfica em que foram gerados 
e serão utilizados:

I – no financiamento de estudos, programas, proje-
tos e obras incluídos nos Planos de Recursos Hídricos;

II – no pagamento de despesas de implantação 
e custeio administrativo dos órgãos e entidades inte-
grantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos.

§ 1º A aplicação nas despesas previstas no in-
ciso II deste artigo é limitada a sete e meio por cento 
do total arrecadado.

§ 2º Os valores previstos no caput deste artigo 
poderão ser aplicados a fundo perdido em projetos e 
obras que alterem, de modo considerado benéfico à 
coletividade, a qualidade, a quantidade e o regime de 
vazão de um corpo de água.

(Às Comissões de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle; 
e de Assuntos Econômicos, cabendo à última 
a decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 319, DE 2011  
(Complementar)

Estabelece normas gerais sobre direi-
tos e garantias aplicáveis à relação entre o 
contribuinte e a administração fazendária

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Das Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas 
gerais sobre direitos e garantias aplicáveis à relação 
entre o contribuinte e as administrações fazendárias 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios.

§ 1º São contribuintes, para os efeitos desta Lei 
Complementar, as pessoas físicas ou jurídicas em qual-
quer situação de sujeição passiva tributária, inclusive 
a responsabilidade, a substituição, a solidariedade e 
a sucessão tributárias.

§ 2º Entende-se por administração fazendária o 
conjunto formado pela administração tributária e pelo 
órgão competente para a inscrição e cobrança judicial 
da dívida ativa da Fazenda Pública.

(*) Avulso republicado em 10 de junho de 2011 
por omissão de título à página 36.

§ 3º Estão também sujeitos às disposições desta 
Lei Complementar:

I – o agente da administração fazendária, en-
tendido como todo aquele que, ainda em caráter tem-
porário, encontra-se no exercício de funções relacio-
nadas a competências específicas da administração 
fazendária ou aos serviços diretamente vinculados a 
seu funcionamento;

II – os representantes legais ou voluntários; e
III – os legalmente obrigados a colaborar com 

o fisco.

CAPÍTULO II 
Das Normas Fundamentais

Art. 2º A legalidade da instituição do tributo exige 
a estipulação expressa dos seguintes elementos indis-
pensáveis à incidência, sem prejuízo do que consta no 
art. 97 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 
25 de outubro de 1966):

I – descrição completa do fato gerador;
II – indicação dos sujeitos do vínculo obrigacional;
III – indicação da base de cálculo;
IV – fixação da alíquota.
Art. 3º Somente a lei, observado o princípio da 

anterioridade, pode estabelecer a antecipação do prazo 

para recolhimento do tributo, respeitado as exceções 
previstas na Constituição Federal.

Art. 4º As leis instituidoras de taxa deverão iden-
tificar expressamente o serviço prestado ou posto à 
disposição do obrigado ou indicar expressamente o 
exercício do poder de polícia que justificar a medida.

Art. 5º Somente lei complementar poderá esta-
belecer requisitos para a fruição das imunidades tri-
butárias previstas nos artigos 150, inciso VI, alínea c, 
e 195, § 7º, da Constituição Federal.

Art. 6º O jornal oficial, ou o periódico que o subs-
titua, deverá, no caso de instituição ou majoração de 
tributos submetidos ao princípio da anterioridade tribu-
tária, ter comprovadamente circulado e ficado acessível 
ao público até o dia 31 de dezembro do ano anterior 
ao da cobrança do tributo.

Art. 7º O exercício do direito de petição e de ob-
tenção de certidão relativa à tramitação de processos 
em órgãos públicos independe de prova de o contri-
buinte estar em dia com suas obrigações tributárias, 
principais ou acessórias.

Parágrafo único. A certidão positiva poderá, à 
opção do contribuinte, discriminar os débitos existen-
tes em seu nome.

Art. 8º As leis, regulamentos e demais normas 
jurídicas que modifiquem matéria tributária indicarão, 
expressamente, as que estejam sendo revogadas ou 
alteradas, identificando, com clareza, o assunto, a al-
teração e o objetivo desta.

Art. 9º A administração fazendária assegurará aos 
contribuintes o pleno acesso às informações acerca 
das normas tributárias e à interpretação que oficial-
mente lhes atribua.

§ 1º A divulgação será feita, preferencialmente, 
pela internet.

§ 2º Os agentes da administração fazendária 
têm o dever funcional de atuar como facilitadores do 
fornecimento das informações.

Art. 10. Não será admitida aplicação de multas 
ou imposição de encargos de natureza tributária com 
índole sancionatória em decorrência do acesso à via 
judicial por iniciativa do contribuinte.

Art. 11. É vedada, para fins de cobrança extraju-
dicial de tributos, a adoção de meios coercitivos contra 
o contribuinte, especialmente:

I – a interdição de estabelecimentos e a proibição 
do exercício de atividades profissionais;

II – a apreensão e a proibição do despacho de 
bens ou mercadorias;

III – o protesto de títulos da dívida ativa de na-
tureza tributária.

§ 1º O disposto no inciso II do caput deste artigo 
não exclui a retenção alfandegária do bem ou mer-
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cadoria até que se ultime o pagamento dos tributos 
incidentes sobre a operação de sua importação ou 
exportação.

§ 2º Não se considera meio coercitivo a proibição 
ou restrição prevista em lei.

§ 3º Os regimes especiais de fiscalização, apli-
cáveis a determinados contribuintes, somente pode-
rão ser instituídos nos estritos termos da lei tributária.

Art. 12. No exercício da atividade fiscalizadora, 
a desconsideração da pessoa, ato ou negócio jurídico 
que implique reconhecimento de relação de trabalho, 
com ou sem vínculo empregatício, deverá sempre ser 
precedida de decisão judicial.

Art. 13. Presume-se a boa-fé do contribuinte até 
que a administração fazendária prove o contrário.

Art. 14. Além dos requisitos de prazo, forma e 
competência, é vedado à legislação tributária esta-
belecer qualquer outra condição que limite o direito à 
interposição de impugnações ou recursos na esfera 
administrativa.

Parágrafo único. Nenhum depósito, fiança, cau-
ção, aval ou qualquer outro ônus poderá ser exigido 
do contribuinte como condição para admissibilidade de 
defesa ou recurso no processo administrativo-tributário.

CAPÍTULO III 
Dos Direitos do Contribuinte

Art. 15. São direitos do contribuinte:
I – ser tratado com respeito e urbanidade pelos 

agentes da administração fazendária, que deverão 
facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento 
de suas obrigações;

II – poder exercer os seus direitos, ter acesso às 
informações de que necessite e dar cumprimento às 
suas obrigações;

III – formular alegações e apresentar documentos 
antes das decisões administrativas, e tê-los conside-
rados por escrito e fundamentadamente;

IV – ter ciência formal da tramitação dos proces-
sos administrativo-tributários em que tenha a condição 
de interessado, deles ter vista e obter as cópias que 
requeira, e conhecer formalmente as decisões neles 
proferidas;

V – fazer-se assistir por advogado ou contabilista;
VI – identificar o servidor de repartição fazen-

dária e conhecer-lhe a função e atribuições do cargo;
VII – receber comprovante pormenorizado dos 

registros, documentos, livros, arquivos eletrônicos e 
bens entregues à fiscalização fazendária ou por ela 
apreendidos;

VIII – prestar informações apenas por escrito aos 
agentes da administração fazendária, em prazo não 

inferior a 5 (cinco) dias corridos, salvo na hipótese de 
desembaraço aduaneiro;

IX – ser informado dos prazos para pagamen-
to das prestações a seu encargo, inclusive multas e 
acréscimos legais, com orientação completa quanto 
ao procedimento a adotar e à existência de hipóteses 
de redução do montante exigido;

X – recolher o tributo no órgão competente para 
arrecadá-lo, em localidade não integrada à rede ban-
cária autorizada;

XI – obter certidão negativa de débito, ainda que 
o crédito tributário tenha sido extinto por causa diversa 
do pagamento, ou se tornado inexigível, sem prejuízo 
de nela constar a razão determinante da extinção ou 
da inexigibilidade;

XII – não ser obrigado a exibir documento que já 
se encontre em poder do órgão requisitante;

XIII – receber da administração fazendária, no que 
se refere a pagamentos, reembolsos, juros e atualiza-
ção monetária, o mesmo tratamento que esta dispensa 
ao contribuinte, em idênticas situações;

XIV – receber da administração fazendária, anu-
almente, aviso de pagamentos realizados e não impu-
tados a créditos tributários regularmente constituídos;

XV – receber informação sobre os direitos e as 
obrigações decorrentes do pagamento de tributos, bem 
como sobre o conteúdo e a execução do orçamento 
fiscal e dos planos e programas governamentais;

XVI – dispor de um sistema tributário transparen-
te, simplificado, eficaz e de baixo custo operacional.

Parágrafo único. Os incisos I a XVI do caput deste 
artigo deverão ser fielmente transcritos e expostos, em 
evidência, ao público, no recinto das repartições onde 
seja realizado atendimento ao contribuinte.

Art. 16. O contribuinte será informado do valor 
cadastral dos bens imóveis e dos procedimentos de 
sua obtenção, para fins de ciência dos elementos utili-
zados na exigibilidade dos impostos que incidem sobre 
a propriedade imobiliária e a transmissão dos direitos 
a ela relativos.

Art. 17. O art. 316 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar 
acrescido do seguinte § 3º:

“Art. 316.  ..............................................
 ..............................................................
§ “3º Nas mesmas penas incorre o fun-

cionário que avalia bem, móvel ou imóvel, em 
valor manifestamente superior ao de mercado, 
de modo a majorar fraudulentamente a base de 
cálculo de tributo ou contribuição social.” (NR)

Art. 18. O contribuinte tem direito de, na forma 
da lei, ser notificado da cobrança de tributo ou multa.
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Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no art. 
39 desta Lei Complementar, a notificação deverá indicar:

I – as impugnações cabíveis e o prazo para sua 
interposição;

II – o órgão competente para julgamento;
III – o valor cobrado e seu respectivo cálculo;
IV – de maneira destacada, o não condicionamen-

to da defesa a qualquer desembolso prévio.
Art. 19. O órgão no qual tramita o processo ad-

ministrativo-tributário determinará a intimação do in-
teressado para ciência de decisão ou efetivação de 
diligências. 

§ 1º A intimação deverá conter:
I – a identificação do contribuinte e o nome do 

órgão ou entidade administrativa;
II – a finalidade da intimação;
III – a data, hora e local de comparecimento;
IV – informação sobre a necessidade de com-

parecimento pessoal ou possibilidade de se fazer re-
presentar;

V – informação sobre a possibilidade de con-
tinuidade do processo independentemente de seu 
comparecimento; 

VI – a indicação dos fatos e fundamentos legais 
pertinentes.

§ 2º A intimação observará a antecedência míni-
ma de 5 (cinco) dias úteis da data de comparecimento.

§ 3º A intimação poderá ser efetuada por:
I – ciência no processo;
II – via postal ou telegráfica, com aviso de rece-

bimento;
III – meio eletrônico, com prova de recebimento, 

desde que o interessado autorize expressamente a ad-
ministração tributária a atribuir-lhe endereço eletrônico;

IV – outro meio que assegure a certeza da ciên-
cia do interessado.

§ 4º No caso de não ser o contribuinte encontrado 
no domicílio por ele declarado, ou no de interessados 
indeterminados, desconhecidos ou com domicílio in-
definido, a intimação deverá ser efetuada:

I – no endereço da administração fazendária na 
internet;

II – em órgão da imprensa oficial local.
§ 5º As intimações serão nulas quando feitas sem 

observância das prescrições legais.
§ 6º O comparecimento do contribuinte supre a 

falta ou a irregularidade da intimação.
Art. 20. Serão objeto de intimação os atos do 

procedimento administrativo que tenham por fim reco-
nhecer ou resguardar direitos, ou declarar sua modifi-
cação ou extinção, ou, ainda, impor ônus ou sanções 
ao contribuinte.

Art. 21. Sem prejuízo dos ônus da sucumbência, 
o contribuinte será reembolsado do custo das fianças 
e outras garantias da instância judicial, para a sus-
pensão do crédito tributário, quando este for julgado 
improcedente.

Art. 22. A existência de processo administrati-
vo ou judicial pendente, que implique a suspensão 
da exigibilidade do crédito tributário, não impedirá o 
contribuinte de fruir de benefícios e incentivos fiscais 
ou financeiros, nem de ter acesso a linhas oficiais de 
crédito e de participar de licitações.

Art. 23. São assegurados, no processo adminis-
trativo-tributário, o contraditório, a ampla defesa e o 
duplo grau de deliberação.

§ 1º A segunda instância administrativa será or-
ganizada como colegiado, no qual terão assento, de 
forma paritária, representantes da administração fa-
zendária e dos contribuintes.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica ao 
processo administrativo de consulta.

§ 3º O duplo grau de deliberação não se aplica ao 
processo administrativo relativo a perdimento de bens.

§ 4º É vedada a sujeição da decisão final a revi-
são por autoridade singular.

§ 5º É assegurada a participação do contribuinte 
ou de seu representante legal nas sessões plenárias 
de julgamento do processo administrativo-tributário em 
que seja interessado.

Art. 24. O crédito tributário do contribuinte, assim 
reconhecido em decisão administrativa definitiva ou sen-
tença judicial transitada em julgado, poderá, por opção 
sua, ser compensado com débitos próprios relativos a 
quaisquer tributos e contribuições administrados pelo 
mesmo órgão arrecadador.

§ 1º Ao crédito tributário do contribuinte, objeto 
da compensação a que se refere o caput deste arti-
go, aplicam-se os mesmos índices de atualização in-
cidentes sobre os débitos fiscais, contados desde o 
pagamento indevido.

§2º O contribuinte será cientificado da memória 
de cálculo logo depois de homologada a compensa-
ção assim efetuada.

Art. 25. Na hipótese de suspensão da exigibilida-
de do crédito tributário pelo depósito do seu montante 
integral, o valor respectivo será remunerado segundo, 
no mínimo, os índices de atualização e rentabilidade 
aplicáveis à caderneta de poupança.

CAPÍTULO IV 
Das Consultas em Matéria Tributária

Art. 26. Os contribuintes e as entidades que os re-
presentam poderão formular consultas à administração 
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fazendária acerca da vigência, da interpretação e da 
aplicação da legislação tributária, observado o seguinte:

I – as consultas deverão ser respondidas por 
escrito no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, 
prorrogável uma única vez, por igual período, fundamen-
tadamente, sob pena de responsabilização funcional;

II – a pendência da resposta impede a autuação 
por fato que seja objeto da consulta.

Parágrafo único. A administração fazendária é 
administrativa e civilmente responsável por dano que 
a conduta de acordo com a resposta à consulta impo-
nha ao contribuinte.

Art. 27. Os contribuintes têm direito à igualdade 
entre as soluções a consultas relativas a uma mesma 
matéria, fundadas em idêntica norma jurídica.

§ 1º A diversidade de tratamento administrativo-
-normativo a hipóteses idênticas será dirimida pela 
administração fazendária, provocada por recurso de 
divergência apresentado pelo contribuinte.

§ 2º As respostas às consultas serão publicadas 
na íntegra no jornal oficial ou periódico que o substi-
tua e na internet.

Art. 28. Os princípios que regem o procedimen-
to previsto para a discussão do lançamento tributário 
são aplicáveis, no que couber, ao direito de consulta 
do contribuinte, observado o disposto no § 2º do art. 
23 desta Lei Complementar.

CAPÍTULO V 
Dos Deveres da Administração Fazendária

Art. 29. A administração fazendária divulgará, 
anualmente, o valor dos tributos indiretos incidentes 
sobre mercadorias, em especial as que compõem a 
cesta básica, e serviços, inclusive bancários.

Art. 30. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 
único do art. 15 desta Lei Complementar, a adminis-
tração fazendária deverá manter, para consulta do 
público, cópia integral e atualizada desta Lei Comple-
mentar em todas as repartições em que seja realizado 
atendimento ao contribuinte.

Art. 31. A administração fazendária, no desem-
penho de suas atribuições, pautará sua atuação de 
forma a impor o menor ônus possível aos contribuin-
tes, inclusive no procedimento de fiscalização e no 
processo administrativo.

Art. 32. A utilização de técnicas presuntivas de-
pende de publicação, com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias, das orientações a serem seguidas e 
de sua base normativa, para conhecimento do sujeito 
passivo a fim de que este possa, se for o caso, impug-
nar sua aplicação.

Parágrafo único. Os indícios, presunções, ficções 
e equiparações legais não poderão ser instituídos para 

desvincular a pretensão ao tributo da ocorrência do 
fato gerador, como definido na Constituição Federal e 
na lei complementar.

Art. 33. O parcelamento do débito tributário impli-
ca novação, fazendo com que o contribuinte retorne, a 
este título, ao pleno estado de adimplência, inclusive 
para os fins de obtenção de certidões negativas de 
débitos fiscais.

Parágrafo único. A administração fazendária não 
poderá recusar a expedição de certidões negativas, nem 
condicionar sua expedição à prestação de garantias, 
quando não exigidas na concessão do parcelamento, 
salvo na hipótese de inobservância do pagamento nos 
respectivos prazos.

Art. 34. É vedado à administração fazendária, sob 
pena de responsabilidade funcional de seu agente:

I – recusar, em razão da existência de débitos 
tributários pendentes, autorização para o contribuinte 
imprimir documentos fiscais necessários ao desem-
penho de suas atividades;

II – prevalecer-se da fraqueza, boa-fé ou ignorân-
cia do contribuinte, mormente o de menor porte, para 
induzi-lo à autodenúncia de débitos fiscais ou para lhe 
impor o cumprimento de obrigações que não tenham 
respaldo em lei; 

III – bloquear, suspender ou cancelar inscrição 
do contribuinte, sem a observância dos princípios do 
contraditório e da ampla defesa;

IV – reter documentos, livros, arquivos eletrô-
nicos e mercadorias do contribuinte, além do tempo 
estritamente necessário à prática dos atos previstos 
em lei que sejam assecuratórios de seus interesses;

V – fazer-se acompanhar de força policial com 
manifesto intuito de intimidar o contribuinte ou sem que 
haja justificado temor de sofrer embaraço ou desacato;

VI – divulgar, em órgão de comunicação social, 
o nome de contribuintes em débito;

VII – impor ao contribuinte obrigações que decor-
ram de fatos alcançados pela prescrição;

VIII – negar o recebimento de manifestação es-
crita do contribuinte a ela dirigida.

Parágrafo único. A competência de examinar 
mercadorias, livros, arquivos eletrônicos, documentos, 
papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos contribuin-
tes restringe-se aos atos estritamente necessários ao 
resguardo dos interesses da administração fazendária.

Art. 35. O agente da administração fazendária 
não poderá se recusar, sem justo motivo, sob pena de 
responsabilização funcional, a:

I – identificar-se;
II – receber requerimentos ou comunicações 

oferecidos para protocolo nas repartições fazendárias, 
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devendo a recusa, caso apresentada, ser fundamen-
tada e escrita;

III – certificar por escrito informação sobre fato 
juridicamente relevante, desde que a certidão deva ser 
útil ao contribuinte para dar efetividade a seus direitos.

Art. 36. Em seu relacionamento com o contribuin-
te, a administração fazendária obedecerá, entre outros, 
aos princípios da legalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contra-
ditório, segurança jurídica e eficiência.

Art. 37. Nos processos administrativos perante 
a administração fazendária, serão observados, entre 
outros, os critérios de:

I – atuação conforme a lei e o Direito;
II – atendimento aos fins de interesse geral, ve-

dada a renúncia total ou parcial de poderes ou com-
petências, salvo autorização de lei;

III – objetividade no atendimento do interesse 
público, vedada a promoção pessoal de agentes ou 
autoridades;

IV – atuação segundo padrões éticos de probi-
dade, decoro e boa-fé; 

V – divulgação oficial dos atos administrativos, 
ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Cons-
tituição;

VI – adequação entre meios e fins, vedada a impo-
sição de obrigações, restrições e sanções em medida 
superior às estritamente necessárias ao atendimento 
do interesse público;

VII – indicação dos pressupostos de fato e de 
direito que determinarem a decisão;

VIII – observância das formalidades necessárias 
à garantia dos direitos dos contribuintes; 

IX – adoção de formas simples, suficientes para 
propiciar adequado grau de certeza, segurança e res-
peito aos direitos dos contribuintes; 

X – garantia dos direitos à comunicação, à apre-
sentação de alegações finais, à produção de provas 
e à interposição de recursos nos processos de que 
possam resultar sanções e nas situações de litígio;

XI – proibição de cobrança de despesas proces-
suais, ressalvadas as previstas em lei;

XII – impulso, de ofício, do processo administrativo 
tributário, sem prejuízo da atuação dos interessados.

Art. 38. É obrigatória a emissão de decisão fun-
damentada pela administração fazendária no prazo de 
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo 
de petições, defesas ou recursos administrativos 

Parágrafo único. O prazo previsto no caput des-
te artigo:

I – poderá ser prorrogado uma única vez, pelo 
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, por des-

pacho fundamentado em análise pormenorizada da 
situação específica do contribuinte;

II – será suspenso pelo período máximo de 270 
(duzentos e setenta) dias para a produção de diligên-
cias administrativas, que deverão ser realizadas den-
tro deste prazo.

Art. 39. Os atos administrativos da Administração 
Fazendária, sob pena de nulidade, serão motivados, 
com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, 
especialmente quando:

I – neguem, limitem ou afetem direitos ou inte-
resses;

II – imponham ou agravem deveres, encargos 
ou sanções;

III – decidam recursos administrativo-tributários;
IV – decorram de reexame de ofício;
V – deixem de aplicar jurisprudência firmada 

sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, 
propostas e relatórios oficiais; ou

VI – importem anulação, revogação, suspensão 
ou convalidação de ato administrativo-tributário.

§ 1º A motivação será explícita, clara e congruen-
te, podendo consistir em declaração de concordância 
com fundamentos de anteriores pareceres, informa-
ções, decisões ou propostas que, neste caso, serão 
parte integrante do ato.

§ 2º Na solução de vários assuntos da mesma 
natureza poderá ser utilizado meio mecânico ou eletrô-
nico que reproduza os fundamentos da decisão, desde 
que não prejudique direito ou garantia do interessado.

§ 3º A motivação das decisões de órgãos cole-
giados e comissões ou de decisões orais constará da 
respectiva ata ou de termo escrito.

Art. 40. A ação penal contra o contribuinte, pela 
eventual prática de crime contra a ordem tributária para 
cuja consumação se exija supressão ou redução de 
tributo ou contribuição social, só poderá ser proposta 
após o encerramento do processo administrativo que 
comprove a irregularidade fiscal.

Parágrafo único. A tramitação do processo admi-
nistrativo suspende a fluência do prazo prescricional 
penal.

Art. 41. O processo de execução fiscal somente 
pode ser ajuizado ou prosseguir contra quem figure 
expressamente na certidão da dívida ativa como su-
jeito passivo tributário.

§ 1º A execução fiscal em desacordo com o dis-
posto no caput deste artigo admite indenização judicial 
por danos morais, materiais e à imagem.

§ 2º A substituição de certidão de dívida ativa 
após a oposição de embargos à execução implica su-
cumbência parcial incidente sobre o montante excluído 
ou reduzido da certidão anterior.
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Art. 42. É obrigatória a inscrição do crédito tribu-
tário na dívida ativa no prazo de 45 (quarenta e cinco) 
dias contados de seu recebimento pelo órgão compe-
tente para a inscrição, sob pena de responsabilidade 
funcional pela omissão.

Parágrafo único. O prazo estipulado no caput des-
te artigo não se aplicará quando, antes da inscrição, 
a lei determinar a notificação do devedor para defesa.

Art. 43. O termo de início de fiscalização deverá 
obrigatoriamente circunscrever precisamente os tribu-
tos objeto do procedimento, vinculando a administra-
ção fazendária.

Parágrafo único. Do termo a que alude o caput 
deste artigo, deverá constar o prazo máximo para a 
ultimação das diligências, que não poderá exceder 24 
(vinte e quatro) meses.

CAPÍTULO VI 
Da Defesa do Contribuinte

Art. 44. A defesa dos direitos e garantias dos con-
tribuintes poderá ser exercida administrativamente ou 
em juízo, individualmente ou a título coletivo.

§ 1º A defesa coletiva será exercida quando se 
tratar de:

I – interesses ou direitos difusos, assim entendi-
dos, para efeitos desta Lei Complementar, os transindi-
viduais, de natureza indivisível, de que sejam titulares 
pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias 
de fato;

II – interesses ou direitos coletivos, assim enten-
didos, para efeitos desta Lei Complementar, os tran-
sindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular 
grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si 
ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III – interesses ou direitos individuais homogêne-
os, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

§ 2º Para os fins do § 1º deste artigo, são legiti-
mados concorrentemente:

I – o Ministério Público; e
II – as associações legalmente constituídas há 

pelo menos um ano e que incluam entre seus fins ins-
titucionais a defesa dos interesses, direitos e garan-
tias protegidos por esta Lei, dispensada a autorização 
assemblear.

§ 3º O requisito de pré-constituição a que se re-
fere o § 2º deste artigo pode ser dispensado pelo Juiz 
quando haja manifesto interesse social evidenciado 
pela dimensão ou característica do dano, ou pela re-
levância do bem jurídico a ser protegido.

§ 4º Nas ações coletivas a que se refere este arti-
go não haverá adiantamento de custas, emolumentos, 
nem condenação da associação autora, salvo com-

provada má-fé, em honorários de advogados, custas 
e despesas processuais.

§ 5º Em caso de litigância de má-fé, a associação 
autora e os diretores responsáveis pela propositura da 
ação serão solidariamente condenados em honorários 
advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da 
responsabilidade por perdas e danos.

Art. 45. Para a defesa dos direitos e garantias pro-
tegidos por esta Lei são admissíveis todas as espécies 
de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva 
tutela, observadas as normas do Código de Processo 
Civil e da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.

CAPÍTULO VII 
Das Disposições Finais

Art. 46. Ficam revogados:
I – o § 3º do art. 6º, os arts. 26 e 34 e o caput do 

art. 38 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980;
II – o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 7.347, 

de 24 de julho de 1985.
Art. 47. O prazo de que trata o inciso I do art. 26. 

desta Lei Complementar não se aplica às consultas 
formuladas anteriormente à entrada em vigor desta 
Lei Complementar, para as quais fica estabelecido o 
prazo de um ano, prorrogável, fundamentadamente, 
uma única vez, por igual período.

Art. 48. Esta Lei Complementar entra em vigor 
após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua pu-
blicação oficial.

Justificação

Este projeto de lei atualiza o Projeto de Lei do 
Senado (PLS) nº 646, de 1999 – Complementar, ar-
quivado nesta Casa em janeiro de 2011, com o fito de 
estabelecer normais gerais que garantam o contribuin-
te brasileiro, pessoa jurídica e pessoa física, em sua 
relação com o fisco dos três níveis de governo.

O texto do projeto tem como base o substitutivo, 
disponível no endereço eletrônico http://legis.senado.
gov.br/mate-pdf/89391.pdf, apresentado à Comissão 
de Assuntos Econômicos desta Casa pelo Senador 
RODOLPHO TOURINHO por ocasião do reexame do 
PLS nº 646, de 1999 – Complementar em dezembro de 
2006. Foram incorporadas algumas sugestões ofereci-
das pelo Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários 
da Receita Federal (SINDIRECEITA) e atualizados 
alguns dispositivos, a destacar:

a) definem-se “administração fazendária” e “agen-
te da administração fazendária” (§§ 2º e 3º do art. 1º);

b) obriga-se o fisco, à opção do contribuinte, a 
discriminar os débitos quando emitir certidão positiva 
(parágrafo único do art. 7º);
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c) explicita-se o dever de os agentes da admi-
nistração fazendária atuarem como facilitadores do 
fornecimento de informações (§ 2º do art. 9º);

d) proíbe-se o protesto de títulos da dívida ativa 
de natureza tributária (inciso III do art. 11);

e) explicita-se o direito de o contribuinte se fazer assis-
tir por contabilista, além de advogado (inciso V do art. 15);

f) explicita-se o direito de o contribuinte receber, 
anualmente, aviso de pagamentos por ele realizados 
mas não imputados pela administração fazendária (in-
ciso XIV do art. 15);

g) no processo administrativo-tributário (art. 23):
1. proíbe-se que a decisão final seja revista por 

autoridade singular (§ 4º);
2. assegura-se a participação do contribuinte às 

sessões plenárias de julgamento (§ 5º);
h) obriga-se o fisco a cientificar a memória de 

cálculo após homologar a compensação efetuada pelo 
contribuinte (§ 2º do art. 24);

i) restringe-se aos indiretos a obrigação de a ad-
ministração fazendária divulgar os tributos incidentes 
sobre as mercadorias e serviços (art. 29); 

j) obriga-se a repartição fazendária a expor, em 
local visível, os direitos do contribuinte e a manter dis-
ponível cópia da lei que resultar deste projeto (art. 15, 
parágrafo único, e art. 30);

k) suprime-se o art. 31 do substitutivo, que visava 
determinar a natureza jurídica dos créditos tributários 
objeto do parcelamento; a Lei Complementar nº 104, 
de 10 de janeiro de 2001, já identificou o parcelamento 
como hipótese de suspensão de exigibilidade do crédito 
tributário, o que consideramos satisfatório;

l) dispensa-se a autorização judicial, exigida no 
inciso V do art. 32 do substitutivo, para que a fiscali-
zação se faça acompanhar de força policial (inciso V 
do art. 34);

m) proíbe-se impor ao contribuinte o cumprimen-
to de obrigações alcançadas pela prescrição (inciso 
VII do art. 34);

n) proíbe-se que o agente da administração fa-
zendária se recuse a certificar por escrito informação 
sobre fato juridicamente relevante (inciso III do art. 35);

o) relativamente à obrigatoriedade de a admi-
nistração fazendária emitir decisão fundamentada no 
prazo de 360 dias (art. 38):

1. suprime-se a presunção de nulidade do lança-
mento, em caso de descumprimento do prazo, prevista 
no § 2º do art. 36 do substitutivo;

2. amplia-se para 270 dias o prazo para diligências 
e suprime-se a presunção de resultado favorável ao 
contribuinte prevista no § 3º do art. 36 do substitutivo;

p) quanto às ações coletivas, suprime-se a isen-
ção do adiantamento de honorários periciais ou quais-

quer outras despesas prevista no § 4º do art. 42 do 
substitutivo, já que o perito é profissional liberal que 
trabalha mediante remuneração (§ 4º do art. 44);

q) revoga-se o dispositivo da Lei da Ação Civil Pú-
blica (Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985) que impede 
sua utilização em matéria tributária (inciso II do art. 46);

r) amplia-se para 180 dias o período de vacância 
da lei que resultar do projeto, de modo que as adminis-
trações fazendárias possam a ela se adaptar (art. 48).

Contamos com o apoio dos ilustres Pares para o 
aperfeiçoamento e a aprovação desta relevante maté-
ria. – Senador Vital do Rêgo

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

Denominado Código Tributário Nacional 
Vide texto compilado

Dispõe sobre o Sistema Tributário Na-
cional e institui normas gerais de direito 
tributário aplicáveis à União, Estados e 
Municípios.

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

SEÇÃO II 
Leis, Tratados e Convenções Internacionais  

e Decretos

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I – a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II – a majoração de tributos, ou sua redução, 

ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
III – a definição do fato gerador da obrigação tri-

butária principal, ressalvado o disposto no inciso I do 
§ 3º do artigo 52, e do seu sujeito passivo;

IV – a fixação de alíquota do tributo e da sua 
base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 
26, 39, 57 e 65;

V – a cominação de penalidades para as ações 
ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para 
outras infrações nela definidas;

VI – as hipóteses de exclusão, suspensão e ex-
tinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redu-
ção de penalidades.

§ 1º Equipara-se à majoração do tributo a modi-
ficação da sua base de cálculo, que importe em torná-
-lo mais oneroso.

§ 2º Não constitui majoração de tributo, para os 
fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização 
do valor monetário da respectiva base de cálculo.

Texto consolidado até a Emenda Constitucional nº 66 de 13 de ju-
lho de 2010
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Título VI  
Da Tributação e do Orçamento 

Capítulo I  
Do Sistema Tributário Nacional 

Seção II  
Das Limitações do Poder de Tributar 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asse-
guradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o es-
tabeleça; 

II – instituir tratamento desigual entre contribuintes 
que se encontrem em situação equivalente, proibida 
qualquer distinção em razão de ocupação profissional 
ou função por eles exercida, independentemente da de-
nominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 

III – cobrar tributos: 
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes 

do início da vigência da lei que os houver instituído 
ou aumentado; 

b) no mesmo exercício financeiro em que haja 
sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; 

c) antes de decorridos noventa dias da data em 
que haja sido publicada a lei que os instituiu ou au-
mentou, observado o disposto na alínea b; 

IV – utilizar tributo com efeito de confisco; 
V – estabelecer limitações ao tráfego de pessoas 

ou bens por meio de tributos interestaduais ou inter-
municipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela 
utilização de vias conservadas pelo poder público; 

VI – instituir impostos sobre: 
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 
b) templos de qualquer culto; 
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos po-

líticos, inclusive suas fundações, das entidades sindi-
cais dos trabalhadores, das instituições de educação 
e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos 
os requisitos da lei;

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obri-
gação tributária a condição de responsável pelo paga-
mento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador 
deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata 
e preferencial restituição da quantia paga, caso não 
se realize o fato gerador presumido. 

DECRETO-LEI  
No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Texto compilado

Código Penal.

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a 
seguinte Lei:

Concussão
Art. 316 – Exigir, para si ou para outrem, direta 

ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes 
de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:

Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa.

LEI No 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985

Vide texto compilado
Regulamento
Regulamento
Regulamento
Mensagem de veto

Disciplina a ação civil pública de res-
ponsabilidade por danos causados ao meio-
-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, turís-
tico e paisagístico (VETADO) e dá outras 
providências.

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

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, 
sem prejuízo da ação popular, as ações de responsa-
bilidade por danos causados:

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem 
prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade 
por danos morais e patrimoniais causados: (Redação 
dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

l – ao meio-ambiente;
ll – ao consumidor;
III – a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico; 
III – à ordem urbanística; (Incluído pela Lei nº 

10.257, de 10.7.2001) (Vide Medida provisória nº 2.180-
35, de 2001)

IV – (VETADO).
IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. 

(Incluído pela Lei nº 8.078 de 1990)
IV – a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico; (Renumerado do In-
ciso III, pela Lei nº 10.257, de 10.7.2001)

V – por infração da ordem econômica. (Incluído 
pela Lei nº 8.884 de 1994) 

V – a qualquer outro interesse difuso ou coleti-
vo. (Renumerado do Inciso IV, pela Lei nº 10.257, de 
10.7.2001) (Vide Medida provisória nº 2.180-35, de 
2001)

VI – por infração da ordem econômica. (Renu-
merado do Inciso V, pela Lei nº 10.257, de 10.7.2001)

Parágrafo único. Não será cabível ação civil pú-
blica para veicular pretensões que envolvam tributos, 
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contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS ou outros fundos de natu-
reza institucional cujos beneficiários podem ser indivi-
dualmente determinados. (Vide Medida Provisória nº 
2.180-35, de 24.8.2001)

V - por infração da ordem econômica e da eco-
nomia popular; (Redação dada pela Medida provisória 
nº 2.180-35, de 2001)

VI - à ordem urbanística. (Redação dada pela 
Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)

Parágrafo único. Não será cabível ação civil pú-
blica para veicular pretensões que envolvam tributos, 
contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço – FGTS ou outros fundos de 
natureza institucional cujos beneficiários podem ser 
individualmente determinados. (Incluído pela Medida 
provisória nº 2.180-35, de 2001)

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propos-
tas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá 
competência funcional para processar e julgar a causa. 

Parágrafo único A propositura da ação prevenirá a 
jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente 
intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou 
o mesmo objeto. (Incluído pela Medida provisória nº 
2.180-35, de 2001)

Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a con-
denação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação 
de fazer ou não fazer.

Art. 4º Poderá ser ajuizada ação cautelar para 
os fins desta Lei, objetivando, inclusive, evitar o dano 
ao meio-ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisa-
gístico (VETADO).

Art. 4o Poderá ser ajuizada ação cautelar para 
os fins desta Lei, objetivando, inclusive, evitar o dano 
ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem urbanís-
tica ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico (VETADO). (Redação 
dada pela Lei nº 10.257, de 10.7.2001)

Art. 5º A ação principal e a cautelar poderão ser 
propostas pelo Ministério Público, pela União, pelos 
Estados e Municípios. Poderão também ser propostas 
por autarquia, empresa pública, fundação, sociedade 
de economia mista ou por associação que:

l – esteja constituída há pelo menos um ano, nos 
termos da lei civil;

II – inclua, entre suas finalidades institucionais, 
a proteção ao meio-ambiente, ao consumidor, ao pa-
trimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisa-
gístico (VETADO).

II – inclua, entre suas finalidades institucionais, 
a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao pa-
trimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisa-

gístico, ou a qualquer outro interesse difuso ou cole-
tivo. (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 11.9.1990)

II – inclua entre suas finalidades institucionais a 
proteção ao meio ambiente ao consumidor, à ordem 
econômica, à livre concorrência, ou ao patrimônio ar-
tístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; (Re-
dação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação prin-
cipal e a ação cautelar: (Redação dada pela Lei nº 
11.448, de 2007).

I – o Ministério Público; (Redação dada pela Lei 
nº 11.448, de 2007).

II – a Defensoria Pública; (Redação dada pela 
Lei nº 11.448, de 2007).

III – a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).

IV – a autarquia, empresa pública, fundação ou 
sociedade de economia mista; (Incluído pela Lei nº 
11.448, de 2007).

V – a associação que, concomitantemente: (In-
cluído pela Lei nº 11.448, de 2007).

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano 
nos termos da lei civil; (Incluído pela Lei nº 11.448, 
de 2007).

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a 
proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem 
econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio ar-
tístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. (In-
cluído pela Lei nº 11.448, de 2007).

§ 1º O Ministério Público, se não intervier no 
processo como parte, atuará obrigatoriamente como 
fiscal da lei.

§ 2º Fica facultado ao Poder Público e a outras 
associações legitimadas nos termos deste artigo ha-
bilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes.

§ 3º Em caso de desistência ou abandono da 
ação por associação legitimada, o Ministério Público 
assumirá a titularidade ativa.

§ 3° Em caso de desistência infundada ou aban-
dono da ação por associação legitimada, o Ministério 
Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. 
(Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990)

§ 4.° O requisito da pré-constituição poderá ser 
dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse 
social evidenciado pela dimensão ou característica do 
dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegi-
do. (Incluído pela Lei nª 8.078, de 11.9.1990)

§ 5.° Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo en-
tre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Fe-
deral e dos Estados na defesa dos interesses e direi-
tos de que cuida esta lei. (Incluído pela Lei nª 8.078, 
de 11.9.1990) (Vide Mensagem de veto) (Vide REsp 
222582 /MG – STJ)

JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL342



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 22513 

§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão to-
mar dos interessados compromisso de ajustamento 
de sua conduta às exigências legais, mediante comi-
nações, que terá eficácia de título executivo extrajudi-
cial. (Incluído pela Lei nª 8.078, de 11.9.1990) (Vide 
Mensagem de veto) (Vide REsp 222582 /MG – STJ)

Art. 6º Qualquer pessoa poderá e o servidor pú-
blico deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, 
ministrando-lhe informações sobre fatos que constitu-
am objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos 
de convicção.

Art. 7º Se, no exercício de suas funções, os juízes 
e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam 
ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças 
ao Ministério Público para as providências cabíveis.

Art. 8º Para instruir a inicial, o interessado poderá 
requerer às autoridades competentes as certidões e 
informações que julgar necessárias, a serem forneci-
das no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º O Ministério Público poderá instaurar, sob 
sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qual-
quer organismo público ou particular, certidões, infor-
mações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, 
o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis.

§ 2º Somente nos casos em que a lei impuser sigi-
lo, poderá ser negada certidão ou informação, hipótese 
em que a ação poderá ser proposta desacompanhada 
daqueles documentos, cabendo ao juiz requisitá-los.

Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas 
todas as diligências, se convencer da inexistência de 
fundamento para a propositura da ação civil, promove-
rá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das 
peças informativas, fazendo-o fundamentadamente.

§ 1º Os autos do inquérito civil ou das peças de 
informação arquivadas serão remetidos, sob pena de 
se incorrer em falta grave, no prazo de 3 (três) dias, ao 
Conselho Superior do Ministério Público.

§ 2º Até que, em sessão do Conselho Superior 
do Ministério Público, seja homologada ou rejeitada a 
promoção de arquivamento, poderão as associações 
legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, 
que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados 
às peças de informação.

§ 3º A promoção de arquivamento será subme-
tida a exame e deliberação do Conselho Superior do 
Ministério Público, conforme dispuser o seu Regimento.

§ 4º Deixando o Conselho Superior de homolo-
gar a promoção de arquivamento, designará, desde 
logo, outro órgão do Ministério Público para o ajuiza-
mento da ação.

Art. 10. Constitui crime, punido com pena de 
reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 
(dez) a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro 

Nacional – ORTN, a recusa, o retardamento ou a omis-
são de dados técnicos indispensáveis à propositura da 
ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público.

Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumpri-
mento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz de-
terminará o cumprimento da prestação da atividade 
devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena 
de execução específica, ou de cominação de multa 
diária, se esta for suficiente ou compatível, indepen-
dentemente de requerimento do autor.

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, 
com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a 
agravo.

§ 1º A requerimento de pessoa jurídica de direito 
público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, 
à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o 
Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento 
do respectivo recurso suspender a execução da limi-
nar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo 
para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) 
dias a partir da publicação do ato.

§ 2º A multa cominada liminarmente só será exi-
gível do réu após o trânsito em julgado da decisão fa-
vorável ao autor, mas será devida desde o dia em que 
se houver configurado o descumprimento.

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a inde-
nização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido 
por um Conselho Federal ou por Conselhos Estadu-
ais de que participarão necessariamente o Ministério 
Público e representantes da comunidade, sendo seus 
recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. 

§ 1o. Enquanto o fundo não for regulamentado, o 
dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial 
de crédito, em conta com correção monetária. (Renu-
merado do parágrafo único pela Lei nº 12.288, de 2010)

§ 2o Havendo acordo ou condenação com fun-
damento em dano causado por ato de discriminação 
étnica nos termos do disposto no art. 1o desta Lei, a 
prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fun-
do de que trata o caput e será utilizada para ações de 
promoção da igualdade étnica, conforme definição do 
Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, 
na hipótese de extensão nacional, ou dos Conselhos 
de Promoção de Igualdade Racial estaduais ou locais, 
nas hipóteses de danos com extensão regional ou local, 
respectivamente. (Incluído pela Lei nº 12.288, de 2010)

Art. 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo 
aos recursos, para evitar dano irreparável à parte.

Art. 15. Decorridos 60 (sessenta) dias do trân-
sito em julgado da sentença condenatória, sem que 
a associação autora lhe promova a execução, deverá 
fazê-lo o Ministério Público.
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Art. 15. Decorridos sessenta dias do trânsito em 
julgado da sentença condenatória, sem que a associa-
ção autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o 
Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais 
legitimados. (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990)

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga 
omnes, exceto se a ação for julgada improcedente 
por deficiência de provas, hipótese em que qualquer 
legitimado poderá intentar outra ação com idêntico 
fundamento, valendo-se de nova prova.

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga 
omnes, nos limites da competência territorial do órgão 
prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente 
por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer 
legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fun-
damento, valendo-se de nova prova. (Redação dada 
pela Lei nº 9.494, de 10.9.1997)

Art. 17. O juiz condenará a associação autora 
a pagar ao réu os honorários advocatícios arbitrados 
na conformidade do § 4º do art. 20 da Lei nº 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 
quando reconhecer que a pretensão é manifestamen-
te infundada. (Suprimido pela Lei nº 8.078, de 1990)

Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a 
associação autora e os diretores responsáveis pela pro-
positura da ação serão solidariamente condenados ao 
décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade 
por perdas e danos. (Vide Lei nº 8.078, de 11.9.1990)

Art. 17. Em caso de litigância de má-fé, a asso-
ciação autora e os diretores responsáveis pela propo-
situra da ação serão solidariamente condenados em 
honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem 
prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. (Re-
numerado do Parágrafo Único com nova redação pela 
Lei nº 8.078, de 1990)

Art. 18. Nas ações de que trata esta Lei não have-
rá adiantamento de custas, emolumentos, honorários 
periciais e quaisquer outras despesas.

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não have-
rá adiantamento de custas, emolumentos, honorários 
periciais e quaisquer outras despesas, nem condena-
ção da associação autora, salvo comprovada má-fé, 
em honorários de advogado, custas e despesas pro-
cessuais. (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990)

Art. 19. Aplica-se à ação civil pública, prevista 
nesta Lei, o Código de Processo Civil, aprovado pela 
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, naquilo em que 
não contrarie suas disposições.

Art. 20. O fundo de que trata o art. 13 desta Lei 
será regulamentado pelo Poder Executivo no prazo de 
90 (noventa) dias.

Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e in-
teresses difusos, coletivos e individuais, no que for 
cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu 
o Código de Defesa do Consumidor. (Incluído Lei nº 
8.078, de 1990)

Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. (Renumerado do art. 21, pela Lei nº 8.078, 
de 1990)

Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário. 
(Renumerado do art. 22, pela Lei nº 8.078, de 1990)

Brasília, 24 de julho de 1985; 164º da Indepen-
dência e 97º da República. – JOSÉ SARNEY – Fer-
nando Lyra.

LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980

Dispõe sobre a cobrança judicial da 
Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá ou-
tras providências.

Art. 6º – A petição inicial indicará apenas:
I – o Juiz a quem é dirigida;
II – o pedido; e
III – o requerimento para a citação.
§ 1º – A petição inicial será instruída com a Cer-

tidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, 
como se estivesse transcrita.

§ 2º – A petição inicial e a Certidão de Dívida Ati-
va poderão constituir um único documento, preparado 
inclusive por processo eletrônico.

§ 3º – A produção de provas pela Fazenda Pública 
independe de requerimento na petição inicial.

§ 4º – O valor da causa será o da dívida cons-
tante da certidão, com os encargos legais.

Art. 26 – Se, antes da decisão de primeira ins-
tância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 
cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer 
ônus para as partes.

Art. 34 – Das sentenças de primeira instância 
proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 
50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional – ORTN, só se admitirão embargos infrin-
gentes e de declaração.

§ 1º – Para os efeitos deste artigo considerar-
-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e 
acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos 
legais, na data da distribuição.

§ 2º – Os embargos infringentes, instruídos, ou 
não, com documentos novos, serão deduzidos, no 
prazo de 10 (dez) dias perante o mesmo Juízo, em 
petição fundamentada.

§ 3º – Ouvido o embargado, no prazo de 10 (dez) 
dias, serão os autos conclusos ao Juiz, que, dentro de 
20 (vinte) dias, os rejeitará ou reformará a sentença.
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Art. 38 – A discussão judicial da Dívida Ativa 
da Fazenda Pública só é admissível em execução, 
na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado 
de segurança, ação de repetição do indébito ou ação 
anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida 
do depósito preparatório do valor do débito, monetaria-
mente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora 
e demais encargos.

Parágrafo Único – A propositura, pelo contribuinte, 
da ação prevista neste artigo importa em renúncia ao 
poder de recorrer na esfera administrativa e desistên-
cia do recurso acaso interposto

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 646 (SUBSTI-
TUTIVO), 1999 – COMPLEMENTAR

Dispõe sobre direitos e garantias do 
contribuinte.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Das Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece nor-
mas gerais sobre direitos e garantias aplicáveis na re-
lação tributária do contribuinte com as administrações 
fazendárias da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios.

Parágrafo único. Estão sujeitas às disposições 
desta Lei Complementar as pessoas físicas ou jurídi-
cas em qualquer situação de sujeição passiva tribu-
tária, inclusive a responsabilidade, a substituição, a 
solidariedade e a sucessão tributárias, bem como os 
agentes de retenção dos tributos, os representantes 
legais ou voluntários e os legalmente obrigados a co-
laborar com o fisco.

CAPÍTULO II 
Das Normas Fundamentais

Art. 2º A legalidade da instituição do tributo exige 
a estipulação expressa dos seguintes elementos indis-
pensáveis à incidência, sem prejuízo do que consta no 
art. 97 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 
25 de outubro de 1966):

I – descrição completa do fato gerador;
II – indicação dos sujeitos do vínculo obrigacional;
III – indicação da base de cálculo;
IV – fixação da alíquota.
Art. 3º Somente a lei, observado o princípio da 

anterioridade, pode estabelecer a antecipação do prazo 
para recolhimento do tributo, respeitadas as exceções 
previstas na Constituição Federal.

Art. 4º As leis instituidoras de taxa deverão iden-
tificar expressamente o serviço prestado ou posto à 

disposição do obrigado ou indicar expressamente o 
exercício do poder de polícia que justifica a medida.

Art. 5º Somente lei complementar poderá esta-
belecer requisitos para a fruição das imunidades tri-
butárias previstas nos artigos 150, inciso VI, alínea c, 
e 195, § 7º, da Constituição Federal.

Art. 6º O jornal oficial, ou o periódico que o subs-
titua, deverá, no caso de instituição ou majoração de 
tributos submetidos ao princípio da anterioridade tribu-
tária, ter comprovadamente circulado e ficado acessível 
ao público até o dia 31 de dezembro do ano anterior 
ao da cobrança do tributo.

Art. 7º O exercício dos direitos de petição e de 
obtenção de certidão relativa à tramitação de proces-
sos em órgãos públicos independe de prova de o con-
tribuinte estar em dia com suas obrigações tributárias, 
principais ou acessórias.

Art. 8º As leis, regulamentos e demais normas 
jurídicas que modifiquem matéria tributária indicarão, 
expressamente, as que estejam sendo revogadas ou 
alteradas, identificando, com clareza, o assunto, a al-
teração e o objetivo desta.

Art. 9º A Administração Fazendária assegura-
rá aos contribuintes o pleno acesso às informações 
acerca das normas tributárias e à interpretação que 
oficialmente lhes atribua.

Art. 10. Não será admitida a aplicação de multas 
ou encargos de índole sancionatória em decorrência 
do acesso à via judicial por iniciativa do contribuinte.

Art. 11. No exercício da atividade fiscalizadora, 
a desconsideração da pessoa, ato ou negócio jurídico 
que implique reconhecimento de relação de trabalho, 
com ou sem vínculo empregatício, deverá sempre ser 
precedida de decisão judicial.

Art. 12. Presume-se a boa-fé do contribuinte até 
que a Administração Fazendária prove o contrário.

Art. 13. Além dos requisitos de prazo, forma e 
competência, é vedado à legislação tributária esta-
belecer qualquer outra condição que limite o direito à 
interposição de impugnações ou recursos na esfera 
administrativa.

Parágrafo único. Nenhum depósito, fiança, cau-
ção, aval ou qualquer outro ônus poderá ser exigido 
do contribuinte como condição para admissibilidade de 
defesa ou recurso no processo administrativo-fiscal.

CAPÍTULO III 
Dos Direitos do Contribuinte

Art. 14. São direitos do contribuinte:
I – ser tratado com respeito e urbanidade pelas au-

toridades e servidores, que deverão facilitar o exercício 
de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações;
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II – poder exercer os seus direitos, ter acesso às 
informações de que necessite e dar cumprimento às 
suas obrigações;

III – formular alegações e apresentar documentos 
antes das decisões administrativas, e tê-los conside-
rados por escrito e fundamentadamente;

IV – ter ciência formal da tramitação dos proces-
sos administrativo-tributários em que tenha a condição 
de interessado, deles ter vista e obter as cópias que 
requeira, e conhecer formalmente as decisões neles 
proferidas;

V – fazer-se assistir por advogado;
VI – identificar o servidor de repartição fazendária 

e conhecerlhe a função e atribuições do cargo;
VII – receber comprovante pormenorizado dos 

registros, documentos, livros e mercadorias entregues 
à fiscalização fazendária ou por ela apreendidos;

VIII – prestar informações apenas por escrito às 
autoridades fazendárias, em prazo não inferior a 5 (cin-
co) dias, salvo na hipótese de desembaraço aduaneiro;

IX – ser informado dos prazos para pagamen-
to das prestações a seu encargo, inclusive multas e 
acréscimos legais, com orientação completa quanto 
ao procedimento a adotar e à existência de hipóteses 
de redução do montante exigido;

X – recolher o tributo no órgão competente, em 
localidade não integrada à rede bancária autorizada;

XI – obter certidão negativa de débito, ainda que 
o crédito tributário tenha sido extinto por causa diversa 
do pagamento, ou se tornado inexigível, sem prejuízo 
de nela constar a razão determinante da extinção ou 
da inexigibilidade;

XII – não ser obrigado a exibir documento que já 
se encontre em poder do órgão requisitante;

XIII – receber da Administração Fazendária, no 
que se refere a pagamentos, reembolsos, juros e atu-
alização monetária, o mesmo tratamento que esta dis-
pensa ao contribuinte, em idênticas situações;

XIV – receber informação sobre os direitos e as 
obrigações decorrentes do pagamento de tributos, bem 
como sobre o conteúdo e a execução do orçamento 
fiscal e dos planos e programas governamentais;

XV – dispor de um sistema tributário transparen-
te, simplificado, eficaz e de baixo custo operacional.

Art. 15. A Administração Fazendária informará, 
anualmente, a carga tributária incidente sobre merca-
dorias, em especial as que compõem a cesta básica, 
e serviços, inclusive bancários.

Art. 16. O contribuinte será informado do valor 
cadastral dos bens imóveis e dos procedimentos de 
sua obtenção, para fins de ciência dos elementos utili-
zados na exigibilidade dos impostos que incidem sobre 

a propriedade imobiliária e a transmissão dos direitos 
a ela relativos.

Art. 17. O art. 316 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar 
acrescido do seguinte § 3º:

“Art. 316.  ..............................................
 ..............................................................
§ 3º Nas mesmas penas incorre o fun-

cionário que avalia bem, móvel ou imóvel, em 
valor manifestamente superior ao de mercado, 
de modo a majorar fraudulentamente a base de 
cálculo de tributo ou contribuição social. (NR)”

Art. 18. O contribuinte tem direito de, na forma 
da lei, ser notificado da cobrança de tributo ou multa. 

Parágrafo único. Além do disposto no art. 37 desta 
Lei, a notificação deverá indicar as impugnações cabí-
veis, o prazo para sua interposição, o órgão competente 
para julgamento, o valor cobrado e seu respectivo cál-
culo e, de maneira destacada, o não condicionamento 
da defesa a qualquer desembolso prévio.

Art. 19. O órgão no qual tramita o processo ad-
ministrativo tributário determinará a intimação do in-
teressado para ciência de decisão ou efetivação de 
diligências.

§ 1º A intimação deverá conter:
I – a identificação do intimado e o nome do órgão 

ou entidade administrativa;
II – a finalidade da intimação;
III – a data, hora e local de comparecimento;
IV – informação sobre a necessidade de com-

parecimento pessoal ou possibilidade de se fazer re-
presentar;

V – informação sobre a possibilidade de con-
tinuidade do processo independentemente de seu 
comparecimento;

VI – a indicação dos fatos e fundamentos legais 
pertinentes. 

§ 2º A intimação observará a antecedência míni-
ma de 5 (cinco) dias úteis da data de comparecimento.

§ 3º A intimação poderá ser efetuada por:
I – ciência no processo;
II – via postal ou telegráfica, com aviso de rece-

bimento;
III – meio eletrônico, com prova de recebimento, 

desde que o interessado autorize expressamente a ad-
ministração tributária a atribuir-lhe endereço eletrônico;

IV – outro meio que assegure a certeza da ciên-
cia do interessado.

§ 4º No caso de não ser o contribuinte encontrado 
no domicílio por ele declarado, ou no de interessados 
indeterminados, desconhecidos ou com domicílio in-
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definido, a intimação deverá ser efetuada por meio de 
publicação oficial.

§ 5º As intimações serão nulas quando feitas sem 
observância das prescrições legais.

§ 6º O comparecimento do contribuinte supre a 
falta ou a irregularidade da intimação.

Art. 20. Serão objeto de intimação os atos do 
processo de que resultem, para o interessado, a im-
posição de deveres, ônus, sanções ou restrições ao 
exercício de direitos e atividades.

Art. 21. Sem prejuízo dos ônus da sucumbência, 
o contribuinte será reembolsado do custo das fianças 
e outras garantias da instância judicial, para a sus-
pensão do crédito tributário, quando este for julgado 
improcedente.

Art. 22. A existência de processo administrati-
vo ou judicial pendente, que implique a suspensão 
da exigibilidade do crédito tributário, não impedirá o 
contribuinte de fruir de benefícios e incentivos fiscais 
ou financeiros, nem de ter acesso a linhas oficiais de 
crédito e de participar de licitações.

Art. 23. São assegurados, no processo adminis-
trativo-fiscal, o contraditório, a ampla defesa e o duplo 
grau de deliberação.

§ 1º A segunda instância administrativa será or-
ganizada como colegiado, no qual terão assento, de 
forma paritária, representantes da administração fa-
zendária e dos contribuintes.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica ao 
processo administrativo de consulta.

§ 3º O duplo grau de deliberação não se aplica ao 
processo administrativo relativo a perdimento de bens.

Art. 24. O crédito tributário do contribuinte, assim 
reconhecido em decisão administrativa definitiva ou sen-
tença judicial transitada em julgado, poderá, por opção 
sua, ser compensado com débitos próprios relativos a 
quaisquer tributos e contribuições administrados pelo 
mesmo órgão arrecadador.

Parágrafo único. Ao crédito tributário do contri-
buinte, objeto da compensação a que se refere o caput 
deste artigo, aplicam-se os mesmos índices de atua-
lização incidentes sobre os débitos fiscais, contados 
desde o pagamento indevido.

Art. 25. Na hipótese de suspensão da exigibilida-
de do crédito tributário pelo depósito do seu montante 
integral, o valor respectivo será remunerado segundo, 
no mínimo, os índices de atualização e rentabilidade 
aplicáveis à caderneta de poupança.

CAPÍTULO IV 
Das Consultas em Matéria Tributária

Art. 26. Os contribuintes e as entidades que os re-
presentam poderão formular consultas à Administração 

Fazendária acerca da vigência, da interpretação e da 
aplicação da legislação tributária, observado o seguinte:

I – as consultas deverão ser respondidas por 
escrito no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, 
prorrogável uma única vez, por igual período, fundamen-
tadamente, sob pena de responsabilização funcional;

II – a pendência da resposta impede a autuação 
por fato que seja objeto da consulta.

Parágrafo único. A Administração Fazendária é 
administrativa e civilmente responsável por dano que 
a conduta de acordo com a resposta à consulta impo-
nha ao contribuinte.

Art. 27. Os contribuintes têm direito à igualdade 
entre as soluções a consultas relativas a uma mesma 
matéria, fundadas em idêntica norma jurídica.

§ 1º A diversidade de tratamento administrativo-
-normativo a hipóteses idênticas será dirimida pela 
Administração Fazendária, provocada por recurso de 
divergência apresentado pelo contribuinte.

§ 2º As respostas às consultas serão publicadas 
na íntegra no jornal oficial ou periódico que o substitua.

Art. 28. Os princípios que regem o procedimento 
previsto para a discussão do lançamento tributário são 
aplicáveis, no que couber, ao direito de consulta do 
contribuinte, observado o disposto no § 2º do art. 23.

CAPÍTULO V 
Dos Deveres da Administração Fazendária

Art. 29. A Administração Fazendária, no desem-
penho de suas atribuições, pautará sua atuação de 
forma a impor o menor ônus possível aos contribuin-
tes, inclusive no procedimento de fiscalização e no 
processo administrativo.

Art. 30. A utilização de técnicas presuntivas de-
pende de publicação, com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias, das orientações a serem seguidas e 
de sua base normativa, para conhecimento do sujeito 
passivo a fim de que este possa, se for o caso, impug-
nar sua aplicação.

Parágrafo único. Os indícios, presunções, ficções 
e equiparações legais não poderão ser instituídos para 
desvincular a pretensão ao tributo da ocorrência do 
fato gerador, como definido na Constituição Federal e 
na lei complementar.

Art. 31. O parcelamento do débito tributário impli-
ca novação, fazendo com que o contribuinte retorne, a 
este título, ao pleno estado de adimplência, inclusive 
para fins de obtenção de certidões negativas de dé-
bitos fiscais.

Parágrafo único. A Administração Fazendária não 
poderá recusar a expedição de certidões negativas, nem 
condicionar sua expedição à prestação de garantias, 
quando não exigidas na concessão do parcelamento, 
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salvo na hipótese de inobservância do pagamento nos 
respectivos prazos.

Art. 32. É vedado à Administração Fazendária, 
sob pena de responsabilidade funcional de seu agente:

I – recusar, em razão da existência de débitos 
tributários pendentes, autorização para o contribuinte 
imprimir documentos fiscais necessários ao desem-
penho de suas atividades;

II – induzir, por qualquer meio, a auto-denúncia 
ou a confissão do contribuinte, por meio de artifícios 
ou prevalecimento da boa-fé, temor ou ignorância;

III – bloquear, suspender ou cancelar inscrição 
do contribuinte, sem a observância dos princípios do 
contraditório e da ampla defesa;

IV – reter, além do tempo estritamente necessário 
à prática dos atos assecuratórios de seus interesses, 
documentos, livros e mercadorias apreendidos dos 
contribuintes, nos casos previstos em lei;

V – fazer-se acompanhar de força policial nas 
diligências ao estabelecimento do contribuinte, salvo 
se com autorização judicial na hipótese de justo receio 
de resistência ao ato fiscalizatório;

VI – divulgar, em órgão de comunicação social, 
o nome de contribuintes em débito.

Parágrafo único. O direito de examinar merca-
dorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos contribuintes restringe-se aos 
tributos de competência da pessoa política que realizar 
a fiscalização, sem prejuízo do disposto no art. 199 da 
Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966.

Art. 33. O agente da Administração Fazendária 
não poderá deixar de receber requerimentos ou comu-
nicações apresentados para protocolo nas repartições 
fazendárias, sob pena de responsabilização funcional.

Art. 34. A Administração Fazendária obedecerá, 
entre outros, aos princípios da legalidade, motivação, 
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla 
defesa, contraditório, segurança jurídica e eficiência.

Art. 35. Nos processos administrativos perante 
a Administração Fazendária, serão observados, entre 
outros, os critérios de:

I – atuação conforme a lei e o Direito;
II – atendimento aos fins de interesse geral, ve-

dada a renúncia total ou parcial de poderes ou com-
petências, salvo autorização de lei;

III – objetividade no atendimento do interesse 
jurídico, vedada a promoção pessoal de agentes ou 
autoridades;

IV – atuação segundo padrões éticos de probi-
dade, decoro e boafé;

V – divulgação oficial dos atos administrativos, 
ressalvadas as

hipóteses de sigilo previstas na Constituição;

VI – adequação entre meios e fins, vedada a 
imposição de obrigações, restrições e sanções em 
medida superior àquelas estritamente necessárias ao 
atendimento do interesse público;

VII – indicação dos pressupostos e fundamentos 
de fato e de direito que determinarem a decisão;

VIII – observância das formalidades necessárias 
e essenciais à garantia dos direitos dos contribuintes;

IX – adoção de formas simples, suficientes para 
propiciar adequado grau de certeza, segurança e res-
peito aos direitos dos contribuintes;

X – garantia dos direitos à comunicação, à apre-
sentação de alegações finais, à produção de provas 
e à interposição de recursos nos processos de que 
possam resultar sanções e nas situações de litígio;

XI – proibição de cobrança de despesas proces-
suais, ressalvadas as previstas em lei;

XII – impulsão, de ofício, do processo administrati-
vo tributário, sem prejuízo da atuação dos interessados.

Art. 36. É obrigatória a emissão de decisão fun-
damentada, pela Administração Fazendária, nos pro-
cessos, solicitações ou reclamações em matéria de 
sua competência, no prazo de 360 (trezentos e ses-
senta) dias.

§ 1º O prazo acima poderá ser prorrogado uma 
única vez, desde que motivadamente, pelo prazo máxi-
mo de 180 (cento e oitenta) dias, por despacho funda-
mentado no qual seja pormenorizadamente analisada 
a situação específica do contribuinte e motivadamente 
comprove ser justificável a prorrogação de prazo.

§ 2º Caso não haja decisão da autoridade ad-
ministrativa no prazo total acima previsto, a contar 
do protocolo da petição ou defesa administrativa do 
contribuinte, será considerado nulo o lançamento de 
ofício ou a notificação de cobrança de tributos ou de 
penalidade administrativa, sem prejuízo de a autorida-
de competente para decidir responder pessoalmente 
pelos eventuais prejuízos causados ao Erário Público, 
nos casos de dolo e culpa.

§ 3º Haverá interrupção do prazo acima, pelo 
período máximo de 120 (cento e vinte) dias, quando 
necessária à produção de diligências administrativas, 
que deverá ser realizada no máximo em igual prazo, 
sob pena de seus resultados serem presumidos favo-
ráveis ao contribuinte.

Art. 37. Os atos administrativos da Administração 
Fazendária, sob pena de nulidade, serão motivados, 
com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, 
quando:

I – neguem, limitem ou afetem direitos ou inte-
resses;

II – imponham ou agravem deveres, encargos 
ou sanções;
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III – decidam recursos administrativo-tributários;
IV – decorram de reexame de ofício;
V – deixem de aplicar jurisprudência firmada 

sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, 
propostas e relatórios oficiais; ou

VI – importem anulação, revogação, suspensão 
ou convalidação de ato administrativo-tributário.

§ 1º A motivação será explícita, clara e congruen-
te, podendo consistir em declaração de concordância 
com fundamentos de anteriores pareceres, informa-
ções, decisões ou propostas que, neste caso, serão 
parte integrante do ato.

§ 2º É permitida a utilização de meio mecânico 
para a reprodução de fundamentos da decisão, desde 
que haja identidade do tema e que não reste prejudi-
cado direito ou garantia do interessado.

§ 3º A motivação das decisões de órgãos cole-
giados e comissões ou de decisões orais constará da 
respectiva ata ou de termo escrito.

Art. 38. A ação penal contra o contribuinte, pela 
eventual prática de crime contra a ordem tributária para 
cuja consumação se exija supressão ou redução de 
tributo ou contribuição social, só poderá ser proposta 
após o encerramento do processo administrativo que 
comprove a irregularidade fiscal.

Parágrafo único. A tramitação do processo admi-
nistrativo suspende a fluência do lapso prescricional 
penal.

Art. 39. O processo de execução fiscal somente 
pode ser ajuizado ou prosseguir contra quem figure 
expressamente na certidão da dívida ativa como su-
jeito passivo tributário.

§ 1º A execução fiscal em desacordo com o dis-
posto no caput deste artigo admite indenização judicial 
por danos morais, materiais e à imagem.

§ 2º A substituição de certidão de dívida ativa 
após a oposição de embargos à execução implica su-
cumbência parcial incidente sobre o montante excluído 
ou reduzido da certidão anterior.

Art. 40. É obrigatória a inscrição do crédito tribu-
tário na dívida ativa no prazo de 45 (quarenta e cinco) 
dias contados de seu recebimento pelo órgão compe-
tente para a inscrição, sob pena de responsabilidade 
funcional pela omissão.

Parágrafo único. O prazo estipulado no caput não 
se aplicará quando, antes da inscrição, a lei determinar 
a notificação do devedor para defesa.

Art. 41. O termo de início de fiscalização deverá 
obrigatoriamente circunscrever precisamente os tribu-
tos objeto do procedimento, vinculando a Administra-
ção Fazendária.

Parágrafo único. Do termo a que alude o caput, 
deverá constar o prazo máximo para a ultimação das 

diligências, que não poderá exceder a 12 (doze) me-
ses, prorrogáveis, justificadamente, por mais 12 (doze) 
meses.

CAPÍTULO VI 
Da Defesa do Contribuinte

Art. 42. A defesa dos direitos e garantias dos con-
tribuintes poderá ser exercida administrativamente ou 
em juízo, individualmente ou a título coletivo.

§ 1º A defesa coletiva será exercida quando se 
tratar de:

I – interesses ou direitos difusos, assim enten-
didos, para efeitos desta Lei, os transindividuais, de 
natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II – interesses ou direitos coletivos, assim enten-
didos, para efeitos desta Lei, os transindividuais, de 
natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria 
ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte 
contrária por uma relação jurídica base; 

III – interesses ou direitos individuais homogêne-
os, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

§ 2º Para os fins do § 1º deste artigo, são legiti-
mados concorrentemente:

I – o Ministério Público; e
II – as associações legalmente constituídas há 

pelo menos um ano e que incluam entre seus fins ins-
titucionais a defesa dos interesses, direitos e garantias 
protegidas por esta Lei, dispensadas a autorização 
assembléia.

§ 3º O requisito de pré-constituição a que se re-
fere o § 2º deste artigo pode ser dispensado pelo Juiz 
quando haja manifesto interesse social evidenciado 
pela dimensão ou característica do dano, ou pela re-
levância do bem jurídico a ser protegido.

§ 4º Nas ações coletivas a que se refere este arti-
go não haverá adiantamento de custas, emolumentos, 
honorários periciais ou quaisquer outras despesas, 
nem condenação da associação autora, salvo com-
provada má-fé, em honorários de advogados, custas 
e +despesas processuais.

§ 5º Em caso de litigância de má-fé, a associação 
autora e os diretores responsáveis pela propositura da 
ação serão solidariamente condenados em honorários 
advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da 
responsabilidade por perdas e danos.

Art. 43. Para a defesa dos direitos e garantias pro-
tegidos por esta Lei são admissíveis todas as espécies 
de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva 
tutela, observadas as normas do Código de Processo 
Civil e da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
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CAPÍTULO VII 
Das Disposições Finais

Art. 44. Ficam revogados o § 3º do art. 6º, os arts. 
26 e 34 e o caput do art. 38 da Lei nº 6.830, de 22 de 
setembro de 1980.

Art. 45. O prazo de que trata o art. 26, inciso I, 
não se aplica às consultas formuladas anteriormente 

à entrada em vigor desta Lei, para as quais fica esta-
belecido o prazo de um ano, prorrogável, fundamen-
tadamente, uma única vez, por igual período.

Art. 46. Esta Lei entrará em vigor 45 (quarenta e 
cinco) dias após sua publicação.

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania; e de Assuntos Econômicos)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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RELATÓRIO
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os pareceres lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 431, de 
2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 2011 
(nº 4.567/2008, na Casa de origem), de iniciativa do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 
que altera a Organização Judiciária do Distrito Federal 
e dos Territórios, estabelecida pela Lei nº 11.697, de 
13 de junho de 2008.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Presidência lembra às Srªs e aos Srs. Sena-
dores que está convocada sessão solene do Congresso 
Nacional, destinada a comemorar o 146º (centésimo 
quadragésimo sexto) aniversário da Batalha Naval 
do Riachuelo – Data Magna da Marinha, a realizar-
-se amanhã, dia 9 de junho do corrente, quinta-feira, 
às dez horas, no Plenário da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 

§§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido 
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Ple-
nário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 88, de 2008, da Se-
nadora Lúcia Vânia, que acrescenta parágrafos 
ao art. 643 da Consolidação das Leis do Traba-
lho, aprovada pelo Decreto-lei n.º 5.452, de 1º 
de maio de 1943, para conceder prioridade nos 
procedimentos judiciais trabalhistas aos trabalha-
dores desempregados, com mais de cinquenta 
anos, e dá outras providências; e

– Projeto de Lei do Senado nº 42, de 2011, do Sena-
dor Eunício Oliveira, que regulamenta a profissão 
de taxista e dá outras providências.

Tendo sido aprovados terminativamente pela Co-
missão de Assuntos Sociais, os Projetos vão à Câmara 
dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 40, de 2011, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, comu-
nicando a aprovação de Substitutivo ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 270, de 2009. 

É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com referência ao Ofício nº 40, de 2011, a 
Presidência comunica ao Plenário que poderão ser 
oferecidas emendas à matéria até o encerramento da 
discussão, no turno suplementar, perante a Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Presidência designa o Deputado Antonio 
Brito, em substituição ao Deputado Jovair Arantes, 

como membro titular, para integrar a Comissão Mis-
ta destinada a proferir parecer à Medida Provisória 
nº 535, de 2011, que “Institui o Programa de Apoio à 
Conservação Ambiental e o Programa de Fomento às 
Atividades Produtivas Rurais; altera a Lei nº 10.836, 
de 9 de janeiro de 2004, e dá outras providências”, 
conforme o Ofício nº 234, de 2011, da Liderança do 
PTB na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o ofício:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Presidência designa o Deputado George 
Hilton, em substituição ao Deputado Jorge Pinheiro, 
como membro titular, para integrar a Comissão Mista 

de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, con-
forme o Ofício nº 87/2011 GDVP, da Liderança do 
PRB na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o ofício:

JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL392



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 22563 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – A Presidência recebeu o Aviso nº 719, de 2011, na 
origem, do Tribunal de Contas da União, comunicando o 
recebimento do Requerimento nº 597, de 2011, autuado 

naquele Tribunal sob o nº TC-015.663/2011-6 e remetido 

ao setor competente para as providências pertinentes. 

É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – O Aviso nº 719, de 2011, foi juntado ao pro-

cessado do Requerimento nº 597, de 2011. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Sobre a mesa, propostas de emenda à Cons-
tituição que passo a ler.

São lidas as seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – As propostas de emendas à Constituição que 
acabam de ser lidas estão sujeitas às disposições cons-
tantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

As matérias vão à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Está inscrito, como primeiro orador, o Senador 
Mozarildo Cavalcanti, que permutou com Luiz Henrique.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

É para uma comunicação inadiável, primeiro ins-
crito.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Paim também, em segundo lugar, para uma comuni-
cação inadiável.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Em 
terceiro lugar, Senadora Ana Amélia, para uma comu-
nicação inadiável.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Paulo 
Davim, pela liderança.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora 
do microfone.) – Para uma comunicação inadiável, eu 
cheguei antes...

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Fora do 
microfone.) – Eu já estava aqui, Senadora. Para uma 
comunicação inadiável, eu já estava aqui. Fui a terceira.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora 
do microfone.) – Então, paciência.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Geovani, V. Exª tem a palavra. Não 
pediu para uma comunicação inadiável?

Ah, não, se V. Exª quiser usar a tribuna para fazer 
um pronunciamento, só depois do Senador Mozarildo 
Cavalcanti.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – V. Exª 
chamou o primeiro orador inscrito.

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

– AP) – Pela ordem.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Eu posso me inscrever 
como primeiro suplente de comunicação inadiável?

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Ah, 
isso não existe.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Estou vendo que a Casa está com muito bom 
humor nesta tarde.

Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho aqui 
reiteradamente, por um dever não só como Senador 

e como cidadão, mas como médico, ocupado várias 
vezes a tribuna para debater a área de saúde, inclusive 
chamando atenção para a questão macro da saúde, 
porque com todo mundo que você conversa, entre os 
dirigentes da saúde, a primeira coisa que dizem é que 
falta dinheiro para o setor. 

Na verdade, tenho mostrado aqui que o que fal-
ta não é dinheiro. Dinheiro tem! O que falta é serieda-
de na aplicação desses recursos, o que falta, como 
gostam de dizer os economistas, é gestão. Em outras 
palavras, é administração correta da saúde, no que 
tange primeiramente aos recursos, segundo, ao esta-
belecimento de prioridades.

Na questão da saúde indígena, Recordo-me, 
médico recém formado em Roraima, que, através da 
diocese do Estado, cansei de atender comunidades 
indígenas naqueles aviões monomotores que conhe-
cemos lá por teco-teco, em regiões mais distantes, 
durante o dia todo, Senador Geovani, voltávamos no 
final da tarde. Nos locais mais perto, íamos de carro, 
em ambulâncias, de qualquer forma. 

Esse atendimento era feito pela diocese de Ro-
raima, através do Hospital Nossa Senhora de Fátima, 
na capital, do Hospital São Camilo, na região do Taiano 
e em outras localidades, em postos médicos improvi-
sados. E prestávamos um atendimento, não vou dizer 
que ideal, mas um atendimento básico. Resolvíamos 
os casos nas aldeias e os que precisavam de remo-
ção eram removidos para o hospital do Surumu, que 
ficava na região Norte, região do Taiano, região mais 
ou menos oeste do Estado, e para a capital que era 
um grande centro. 

Pois bem, faltava dinheiro? Podia até faltar para ter 
coisas sofisticadas, Senador Geovani, mas não faltava 
para o básico, e as pessoas carentes – aí incluídos os 
índios – eram atendidas. 

Depois a Funai passou a assumir esse atendi-
mento à saúde indígena. Aí começaram os descala-
bros no que tange não só à falta de atendimento como 
ao desvio dos recursos da Funai. Aí se buscou um 
conserto nessa história, passando a saúde indígena 
para a Funasa. 

Ora, só no ano passado, a Controladoria Geral 
da União disse que, nos últimos cinco anos, R$ 500 
milhões foram desviados da Funasa. 

Lá em Roraima, a coisa é alarmante. Voos fictícios 
constam do papel: o avião decola da capital, pousa em 
uma fazendinha perto, volta depois de tantas horas, diz 
que foi à comunidade indígena e não foi. O dinheiro é 
pago e repartido. Os remédios são comprados entre 
aspas. Enfim, é um conjunto de denuncias que venho 
fazendo aqui, inclusive aos órgãos de fiscalização. 
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Recentemente, aconteceu com os índios Iano-
mâmis em Roraima, tão decantados no mundo todo. 
Foi uma pressão inclusive para demarcação da reser-
va Ianomâmi, que o então Presidente Collor terminou 
fazendo. São índios que vivem mais afastados, vamos 
dizer assim, que são atendidos exclusivamente por 
avião. E aí fica uma guerra na Fundação Nacional de 
Saúde permanente com relação a esses voos.

Recentemente foi assassinado o proprietário de 
uma empresa de táxi aéreo, e supõe-se que a moti-
vação tenha sido essa. Há vários dias, foi detido, em 
uma reserva Ianomâmi, um avião dessa empresa. E 
o piloto ficou detido lá por vários dias. Vou ler aqui a 
matéria do jornal Folha de Boa Vista, do meu Estado 
de Roraima, matéria da jornalista Andrezza Trajano:

Piloto detido foge da terra Yanomami
O piloto Tarso de Souza Cruz, que es-

tava há dez dias em poder de índios na terra 
Yanomami, junto com uma aeronave Cessna 
fretada pela Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa), fugiu na madrugada de ontem. Ele 
estava na aldeia Watorik, na região do Demini, 
no Amazonas.

O piloto aproveitou o momento em que 
os índios estavam dormindo e tirou os peda-
ços de pau que tinham sido colocadas pelos 
indígenas na pista de decolagem. Em seguida, 
ligou o avião e partiu. A aeronave pertence à 
empresa Roraima Táxi Aéreo, que presta ser-
viço de assistência à saúde indígena. 

Os Yanomani protestam contra ingerên-
cias políticas no comando do Distrito Sanitá-
rio Especial de Saúde Indígena Yanomami e 
Yekuana. Eles não aceitam a nomeação de 
[uma senhora chamada] Andréia Maia Oliveira, 
assessora da coordenação regional da Funasa.

Eles exigem a nomeação de Joana Clau-
dete de Mercês Schuertz, que há quatro anos 
ocupa o cargo interinamente. A indicação, 
afirmam [os índios], teria partido do senador 
Romero Jucá. O parlamentar nega a indicação.

O certo é que esse imbróglio foi criado. Aí, pros-
segue a reportagem aqui:

Arlindo Melo Filho, cunhado de Souza 
Cruz [do piloto] disse que o piloto chegou às 
7h no hangar da empresa. “Quando o vi, dei 
um abraço e fiquei satisfeito por ele estar bem 
de saúde. Pena que ele perdeu [inclusive] o 
casamento da filha, que foi realizado no sá-
bado passado em Brasília”. O piloto é casado 
e pai de três filhos.

O coordenador da Roraima Táxi Aéreo, 
Rosivan Dias, disse que os voos para a re-
serva Yanomami permanecem suspensos até 
que a questão seja solucionada. Em média 
doze voos são realizados diariamente para o 
território indígena. Neles, são feitas as remo-
ções de pacientes e transporte de indígenas, 
trabalhadores de saúde, de alimentos e de 
produtos médicos.

A empresa, que recebe por hora/voo afir-
ma que acumula diversos prejuízos. A hora/
voo custa R$1.300,00. A Roraima Táxi Aéreo 
voa (...) mais de 20 horas por dia.

(...)
A questão só será regularizada, afirma, 

quando tiver a garantia que os pilotos traba-
lharão em segurança. “Vamos negociar com 
os índios, Polícia Federal, Ministério Público 
Federal, DSE-Y e a Funasa”, disse [o coor-
denador].

Até lá, os índios permanecerão sem rece-
ber insumos e alimentos. A remoção de pacien-
tes também está suspensa. No mês passado, 
outra aeronave Cessna tinha sido retida pelos 
Yanomami [outra aeronave já tinha sido retida] 
da comunidade Haxiú. 

O avião só foi liberado depois de entendi-
mentos junto ao distrito e para fazer a remoção 
de um paciente que foi ferido por arma de fogo.

Sr. Presidente, faço essa denúncia que consi-
dero seriíssima porque envolve a saúde dos índios, 
que, inclusive, só podem ser atendidos por avião. E 
vou enviar um expediente ao Ministro da Saúde, ao 
Presidente da Funasa e também ao Ministério Público 
Federal porque isso é um caso muito sério, que envol-
ve uma questão não só humanitária como também de 
seriedade na aplicação dos recursos.

Quero pedir a V. Exª a transcrição da matéria 
da Folha de Boa Vista, também do jornal Folha de 
S.Paulo, que hoje publicou essa matéria, e a da jorna-
lista Shirley Rodrigues, que já comenta essa matéria 
há vários dias. 

Quero deixar essa denúncia e o pedido de pro-
vidência para que se moralize o atendimento à saúde 
indígena no Estado de Roraima pela Funasa. Agora, 
criou-se uma Secretaria de Saúde Indígena no Ministé-
rio da Saúde. É mais um sofá. Espero que, realmente, 
a coisa deixe de mudar de...

(Interrupção do som.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR 
– Fora do microfone.) – Sr. Presidente, só um minuti-
nho para concluir! 
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Então, eu espero que haja providências para se 

passar essa história a limpo, para se regularizar isso, 

porque não é possível que agora, com a Secretaria de 

Saúde Indígena criada e de onde saiu, da Funasa, a 

questão da saúde indígena, essa questão se resolva, 

moralize-se. 

Quero, portanto, reiterar o pedido, Presidente 
Sarney, de transcrição das matérias a que me referi.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO. 

(Inseridos nos termos do art. art. 210, 
inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.

Com a palavra o Senador Geovani Borges, para 
uma pequena comunicação e, em seguida, um orador 
inscrito. Nós vamos alternar entre um orador inscrito e 
um pedido de comunicação.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador José Sarney, Srªs 
e Srs. Senadores, venho a esta tribuna para fazer um 
alerta a respeito de um Recorde preocupante que o 
Brasil lidera, sobre o qual é necessário que se pondere. 
Na verdade, é mais que uma quantificação numérica. 
Trata-se de um efetivo estigma que carregamos, que é 
o de ser o maior consumidor de agrotóxico do mundo. 

As correntes se dividem entre grupos que assegu-
ram que são usuais, em nossas lavouras, substâncias 
há muito banidas no mercado internacional e grupos 
que sustentam exatamente o contrário, ou seja, que 
não há no Brasil nenhuma substância em uso que 
tenha sido proibida, no resto do mundo, por riscos à 
saúde e que é mais fácil ser intoxicado pela contami-
nação biológica, por contato com água ou mãos sujas. 

Com base em relatórios de reavaliação sobre 
esse tipo de produto, feito pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANVISA, temos conhecimento 
de que o órgão tem, sob sua análise, quatorze ingre-
dientes ativos usados em mais de duzentos produtos 
que apresentaram alguma alteração na avaliação de 
risco à saúde, em comparação com os testes feitos 
durante a concessão do registro. 

Não é bom para o povo ficar sob a égide dessa 
dúvida. E se, no tema aqui tratado, ainda carregamos 
a pecha de ser o maior consumidor de agrotóxicos do 
mundo, está justificado este apelo simples e resumi-
do que aqui fazemos, em respeito ao tempo que nos 
reserva o Regimento.

Existe a determinação do atual Governo de banir 
do mercado, até 2013, cinco substâncias já proibidas 
em países da Europa e dos Estados Unidos.

Sei que o tema não é consensual nem pode ser 
levado a ferro e a fogo, sem avaliar todos os aspectos 
envolvidos.

O Brasil é um grande produtor de alimentos do 
mundo; lidera praticamente em todos os produtos 
agropecuários.

Dentro dessa perspectiva, há quem defenda o 
aumento do consumo de agrotóxico por acreditar que 
isso traz vantagens ao País, que, em tese, ganharia 
em produtividade, já que o uso desses produtos facili-
ta o controle de pragas a que estamos mais expostos 
por sermos um país tropical.

Mas no momento em que o mundo todo repensa 
sua relação com o meio ambiente, não há como igno-
rar que existem abusos e que são necessárias, sim, 
ações de controle.

Semana passada, foi lançada em Curitiba a cam-
panha permanente entre os agrotóxicos...

(Interrupção do som.)

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 
– Sr. Presidente, considerando a exiguidade do tem-
po, vou pedir a V. Exª que, nos termos regimentais, 
considere o nosso pronunciamento restante como lido. 

Agradeço a V. Exª

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR GEOVANI BORGES.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Sena-
dores, venho a esta tribuna para fazer um alerta a res-
peito de um recorde preocupante que o Brasil lidera. E 
sobre o qual é necessário que se pondere.

Na verdade, é mais que uma quantificação nu-
mérica. Trata-se, na verdade, de um efetivo estigma 
que carregamos, que é o de ser o maior consumidor 
de agrotóxicos do mundo.

As correntes se dividem entre grupos que assegu-
ram que são usuais em nossas lavouras substâncias há 
muito banidas no mercado internacional e grupos que 
sustentam exatamente o contrário, ou seja, que não há 
no Brasil nenhuma substância em uso que tenha sido 
proibida no resto do mundo por riscos à saúde e que é 
mais fácil ser intoxicado pela contaminação biológica, 
por contato com água ou mãos sujas.

Com base em relatórios de reavaliação sobre 
esse tipo de produto, feito pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANVISA, temos conhecimento 
de que o órgão tem sob sua análise 14 ingredientes 
ativos que são usados em mais de 200 produtos e que 
apresentaram alguma alteração na avaliação de riscos 
à saúde, em comparação com os testes feitos durante 
a concessão de registro.

Não é bom para o povo ficar sob a égide dessa 
dúvida.

E se, no tema aqui tratado, ainda carregamos a 
pecha de ser o maior consumidor de agrotóxicos do 
mundo, está justificado este apelo simples e resumi-
do que aqui fazemos em respeito ao tempo que nos 
reserva o Regimento.

Existe a determinação do atual Governo de banir 
do mercado, até 2013, cinco substâncias já proibidas 
em países da Europa e dos Estados Unidos.
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Sei que o tema não é consensual e nem pode 
ser levado a ferro e a fogo sem avaliar todos os as-
pectos envolvidos.

O Brasil é o grande produtor de alimentos do 
mundo, lidera praticamente em todos os produtos 
agropecuários.

Dentro dessa perspectiva, há quem defenda o 
aumento do consumo de agrotóxico por acreditar que 
isso traz vantagens ao País, que, em tese, ganharia 
em produtividade já que o uso desses produtos facili-
ta o controle de pragas a que estamos mais expostos 
por sermos um País tropical.

Mas no momento em que o mundo todo repensa 
sua relação com o meio ambiente, não há como ig-
norar que existem abusos e que são necessárias sim 
ações de controle.

Semana passada foi lançada em Curitiba a Cam-
panha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida, 
iniciativa que reúne cerca de 50 entidades de todo o 
Brasil, da área governamental, da academia e de mo-
vimentos sociais, com o objetivo de ampliar o deba-
te junto à sociedade sobre o consumo, a venda e os 
impactos ambientais provocados pelos agrotóxicos.

E eu entendo que uma das formas de iniciar o 
diálogo com a sociedade é a divulgação ampla dos 
dados relacionados aos agrotóxicos, que demons-
trem a dimensão real do problema, numa discussão 
desapaixonada, sem radicalismos, porém com ações 
mais assertivas.

Consta que ainda no ano passado, a Anvisa in-
terditou nove milhões de litros de agrotóxicos de seis 
grandes empresas, por apresentarem irregularidades 
e um quadro grave de contaminação.

Foram encontrados produtos não autorizados e 
teores de agrotóxicos acima do permitido em diversos 
alimentos, por exemplo, em 80% do pimentão, 50% do 
morango, 44% da couve e 56% das amostras de uva 
analisadas.

As pesquisas refletem as consequências das 
transformações ocorridas no Brasil na década de 70, 
com a chamada “revolução verde”. Neste período, abriu-
-se caminho para as sementes geneticamente modifi-
cadas, para a mecanização do processo produtivo do 
campo, a dependência de fertilizantes e agrotóxicos...

Então nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não 
é possível que não se possa chegar a um ponto de 
equilíbrio.

Defendemos que as secretarias de Agricultura dos 
estados façam análises nas centrais de abastecimen-
to, distribuição e venda de alimentos, para conhecer 
e interferir nas situações em que há irregularidades.

A discussão sobre a contaminação por agrotó-
xicos ganha espaço dentro do Ministério Público esta 

semana com no seminário “Contaminação de Crianças 
por Agrotóxicos e Criança no Lixo, Nunca Mais”, ação 
relacionada à Semana Mundial do Meio Ambiente e 
ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, 12 
de junho.

Se somos de fato os campeões do veneno ou se 
do ponto de vista de saúde pública temos uma segu-
rança alimentar boa, sem riscos de intoxicação para o 
consumidor, o que interessa é desmistificar a questão. 
Falar a verdade ao povo, de maneira clara e simples.

Até porque, de qualquer forma, entre uma ou 
outra verdade, ainda resta uma vertente de preocupa-
ção: a exposição ocupacional do agricultor, que usa o 
produto de forma inadequada, sem proteção ou com 
tecnologia que demanda exposição maior.

Sabemos que muitos países adotam o princípio 
da precaução ao extremo ou simplesmente vetam al-
guma substância porque não precisam dela para cui-
dar de pragas ou insetos ou por suas características 
de agricultura.

Mas, de uma hora pra outra o cenário se trans-
forma.

Vejam o quadro preocupante que o mundo euro-
peu agora exibe, de risco bacteriológico. Tudo cercado 
de mistério. Pepino, broto de feijão, tomate... tudo sob 
suspeita. Todos vistos como vilões. E o caos em volta 
se instalando junto com o medo. É uma decisão muito 
radical riscar certos produtos da lista de compra. Isso 
interfere na economia e na cadeia produtiva.

Dizem que quanto mais perto o produto, mais 
chances ele tem de ter sido contaminado por agrotó-
xicos, mas o mundo todo vive com esse problema e 
nós estamos numa situação mais intensa.

As pesquisas e reavaliações toxicológicas feitas 
pela Anvisa podem servir de base para esse repensar.

Fica, pois, aqui a sugestão do debate, sobretudo 
com a colaboração dos colegas que conhecem mais 
a fundo a matéria e podem nos trazer clareza sobre o 
tema. Sem o radicalismo que impede o desenvolvimen-
to e sem a displicência que sacrifica vidas humanas. 
Nem tanto ao mar... nem tanto à terra...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª será atendido na forma regimental.

Com a palavra o Senador Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, encontra-se no 
Brasil, e nos deu a honra de participar de um debate na 
Comissão de Relações Exteriores sobre as pretensões 
brasileiras de integrar o Conselho de Segurança Na-
cional da ONU, o Prof. Albert Fishlow, emérito cientista 
econômico e político que leciona nas Universidades 
de Berkeley, Yale e Columbia. 
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O Prof. Albert Fishlow acaba de lançar um livro 
extraordinário, um livro indispensável para quem quer 
compreender os nossos tempos e para quem quer 
projetar o futuro da nossa Pátria. O Novo Brasil, do 
Prof. Fishlow, abrange o período desde o fim do regi-
me autoritário até os dias que antecederam à última 
eleição presidencial. 

Trata-se de um cidadão norte-americano de cora-
ção brasileiro que, há 45 anos, estuda o Brasil e escreve 
sobre o Brasil de uma forma absolutamente isenta, de 
uma forma acadêmica, e o vem fazendo com o interes-
se sobre a nossa Pátria semelhante àquele que todos 
os Senadores e os homens públicos brasileiros têm.

O Prof. Fishlow chegou ao Brasil em 1965, con-
vidado pelo Ministro do Planejamento Reis Velloso, 
para organizar o EPEA – Escritório de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada, numa época em que a investigação 
sobre a economia nacional era ainda algo muito inci-
piente. Havia um pequeno núcleo, na Universidade de 
São Paulo, coordenado pelo ex-Ministro Delfim Netto, 
e outro pequeno grupo, na Fundação Getúlio Vargas, 
coordenado pelo ex-Ministro Mário Henrique Simonsen. 

Coordenando uma equipe de economistas estran-
geiros e brasileiros, o Prof, Fishlow estruturou o então 
Escritório de Pesquisa Econômica Aplicada, que gerou 
o atual Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – 
IPEA, que é, sem dúvida nenhuma, o melhor organismo 
de investigação sobre economia da América Latina.

O livro do Professor Fishlow chega num momen-
to de mudança, no momento em que a nossa colega 
Senadora Gleisi Hoffmann, que acaba de chegar ao 
plenário, assume o centro de decisão do atual Gover-
no como Ministra da Casa Civil. E são importantes, 
Senadora Ministra Gleisi Hoffmann, as observações 
que faz o Professor Fishlow, analisando as últimas 
décadas, período durante o qual se restabeleceu a de-
mocracia no País, e propondo caminhos para o nosso 
País consolidar sua posição de potência econômica, 
de potência política, de potência militar, de País inte-
grante, efetivamente, do primeiro mundo.

O Professor Fishlow faz a seguinte observação 
sobre um tema que é absolutamente crucial para o de-
senvolvimento do nosso País. Ele escreve o seguinte: 

A taxa de investimento atual é de não mais de 
20% [na verdade, é de 17%] do PIB. O BNDES progra-
ma alta de cerca de 2% ou pouco mais. Mas um nível 
mínimo próximo dos 25% é requerido.

O que diz o Professor Fishlow? O Brasil, entre 
investimentos públicos e privados, investe apenas 17% 
e precisa investir 25%.

Outros países em desenvolvimento bem-
-sucedidos – e não apenas a China, com seus 
40% – vão bem além. Na Ásia, Índia, Vietnã e 

Tailândia passam dos 30%; na América Lati-
na, o Chile fica próximo dos 25%; e na África, 
a Argélia supera os 25%. 

No caso do Brasil, as necessidades de 
capital para infraestrutura – adicional ao desen-
volvimento do petróleo na plataforma continen-
tal – são críticas. Estradas e desenvolvimento 
de portos e aeroportos, para não mencionar 
novas habitações em áreas urbanas, são ne-
cessários. A Copa do Mundo de 2014 e a 
Olimpíada de 2016 ampliam ainda mais esse 
custo. Esses esforços têm prazos de matura-
ção de investimento mais longos e elevam a 
relação entre o capital e produção requerida 
em curto prazo.

Um relatório recente do banco Morgan 
Stanley trata a questão de forma detalhada. A 
conclusão é clara: para manter índice de cresci-
mento de 5%, o Brasil precisa dobrar seu nível 
atual de 2% anuais do PIB em investimentos 
de infraestrutura.

Essas afirmações são coerentes com outra afir-
mação de outro importante pensador mundial: o mala-
siano Jomo Sundaram, que dirige a equipe econômica. 
Ele diz o seguinte:

O próximo presidente da República pre-
cisará incrementar os investimentos de longo 
prazo no País para que se possa aumentar a 
poupança como proporção do PIB e elevar o 
ritmo de crescimento do País com inflação sob 
controle. Esta avaliação é do secretário-geral 
assistente para Desenvolvimento Econômico 
das Nações Unidas. 

A riqueza das nações, segundo Jomo, 
hoje requer não só juros baixos, câmbio equi-
librado e boa gestão das contas públicas. Ele 
defende que o Estado amplie o contato com o 
setor privado a fim de ter domínio maior sobre 
as necessidades das companhias. ‘É preciso 
que o governo dê às empresas a cenoura, 
que são os incentivos, que podem ser fiscais 
e tributários, e o porrete, que é a regulação’.

Faço essas observações, Sr. Presidente, respei-
tando o horário que me é devido, saudando, mais uma 
vez, a Ministra Gleisi Hoffmann, saudando-a como 
gerente...

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Fora 
do microfone.) –...do núcleo de comando do poder. 
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Seja bem-vinda, Ministra! Que essas observações 
estejam na sua agenda de cada dia.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra a Senadora Gleisi Hoffmann, 
por permuta com o Senador Blairo Maggi.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
dora.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senado-
ras, Srªs Deputadas que aqui estão, Srs. Deputados, 
aos 93 anos, o poeta Manoel de Barros foi chamado 
a escolher a palavra mais bonita da Língua Portugue-
sa. Escolheu a palavra “criança”. Considero essa res-
posta emocionante, pelo que ela tem de simbólico e 
de poético. 

Criança nos faz pensar em início, em começo e 
no desafio de viver e de aprender mais um pouco a 
cada dia, como ocorreu comigo, aqui, no Senado da 
República.

Cheguei a esta Casa em fevereiro, há menos de 
seis meses, e, hoje, aquele meu primeiro dia neste ple-
nário me parece uma data remota. A impressão que 
tenho é a de que estou aqui há muito mais tempo, em 
razão de tudo o que aprendi, do volume de conheci-
mento que adquiri nesse período de convívio com os 
Senadores e com as Senadoras.

Sou de uma geração que cresceu com liberda-
de de pensar, de participar e de discordar. E, aqui, no 
Senado, senti-me à vontade para debater todos os 
assuntos em pauta, para defender os interesses do 
meu País e do meu Estado, o Paraná.

Sou grata, de forma muito especial, ao Presiden-
te José Sarney, que, desde o início, acolheu-me com 
muita simpatia e respeito; ao Líder da Bancada do PT, 
Senador Humberto Costa, companheiro e amigo de 
longa caminhada – e, em seu nome, quero cumprimen-
tar todos os Senadores e Senadoras do meu Partido, 
com quem tive intenso convívio –; ao Líder do Governo, 
Senador Romero Jucá, por quem tenho muito respeito 
e consideração, assim como ao PMDB; aos membros 
da Mesa, aos Senadores da nossa base de Governo, 
enfim, a todos os Senadores e Senadoras com quem 
tive convivência, especialmente, ao Presidente Delcí-
dio, da CAE, e ao Presidente Collor, da Comissão de 
Relações Exteriores; também aos funcionários e fun-
cionárias desta Casa.

Viver exposta a pontos de vista contraditórios é 
condição da vida parlamentar e da vida democrática. 
Por isso, aqui, quero aqui manifestar também minha 
deferência aos integrantes da oposição. Todos foram 
adversários duros no debate, mas prevaleceu sempre 
a convivência democrática.

Perguntaram-me ontem, em conversa com a im-
prensa, o que teria a dizer sobre a menção, por alguns 

oposicionistas, de que sou um trator. Não considero 
esta a melhor metáfora para quem exerce a política e 
sempre se dispôs a debater, ouvir e construir consen-
sos. A manifestação democrática é o maior instrumento 
que temos para avançarmos no desenvolvimento do 
nosso País. E acredito que o desfecho da manifestação 
democrática é a decisão da maioria. Gostaria muito, 
portanto, de manter a convivência respeitosa que ini-
ciamos nesta Casa. 

Não teve um dia em que não recebi um incentivo, 
um novo ensinamento, uma palavra de apoio e de ami-
zade. Levarei esses gestos na memória. Quero agra-
decer os pronunciamentos de estímulo e consideração 
que recebi ontem e hoje desta tribuna. 

A Presidenta Dilma me confiou uma nova mis-
são, e vou cumpri-la levando em conta muito do que 
aprendi no Senado. Assim como a Presidenta, minha 
caminhada tem uma razão de ser: é a favor do Brasil 
e do seu futuro. A responsabilidade é grande.

Quando disputei o Senado da República, assumi 
compromisso de defender meu Estado, o Paraná, na 
federação, e ajudar a Presidenta Dilma, primeira mulher 
eleita para o cargo a governar o País. Por isso, sempre 
fui muito incisiva, aqui, na defesa do seu Governo. Não 
pelo simples fato de pertencer à sua base ou ser do 
Partido da Presidenta, mas, sobretudo, porque acre-
dito no projeto que ela representa e coordena no País: 
um desenvolvimento econômico inclusivo, em que as 
pessoas são o objetivo maior da nossa atuação.

Quis Deus, através da Presidenta, que eu ficasse 
ainda mais próxima para esse auxílio. E tenho muita 
clareza do tamanho dessa missão. A quem muito é 
dado, muito será cobrado.

Não posso terminar este pronunciamento sem 
dirigir-me ao meu Estado, ao meu Paraná, aos eleito-
res e eleitoras que me trouxeram até aqui. Dizer que 
meu afastamento do Senado não me afasta dos com-
promissos que assumi. Estou mudando de instância, 
mas não de caminho.

Peço a este Senado da República, ao Congresso 
Nacional, apoio e companheirismo para desenvolver 
essa nova tarefa. Peço a Deus sabedoria para exercê-la.

Encerro, aqui, com a poesia da paranaense He-
lena Kolody: “Deus dá a todos uma estrela. Uns fazem 
da estrela um sol. Outros nem conseguem vê-la”.

Meu esforço é para estar no primeiro grupo.
Muito obrigada aos meus colegas e às minhas 

colegas Senadoras. (Palmas.)
O Sr. Fernando Collor (PTB – AL) – V. Exª me 

concede um aparte, Senadora Gleisi?
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 

Concedo, sim.
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O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Em 
seguida, Senadora Gleisi.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senadora 
Gleisi.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Senador Collor e, em seguida, os Senadores.

O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Sena-
dora. A fila é grande.

O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Senadora.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 

Senador Collor, Senadora Vanessa.
O Sr. Fernando Collor (PTB – AL) – Eu gostaria, 

Senadora Gleisi Hoffmann, de dar aqui o meu testemu-
nho, como Senador, como companheiro de trabalho seu 
na Comissão de Relações Exteriores, da clarividência 
de V. Exª, da capacidade de trabalho que V. Exª pos-
sui, do discernimento e, sobretudo, da tenacidade com 
que V. Exª sempre defendeu, tanto aqui em plenário, 
como na Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, aquilo em que acredita. Essa é uma marca 
das grandes figuras da História, não somente nacional, 
mas universal, e essas características, V. Exª as pos-
sui. O Senado, com a sua saída, perde em qualidade. 
Tenho certeza, no entanto, de que o Governo do Brasil, 
o Governo da Presidenta Dilma ganhará muito com a 
sua presença na Casa Civil da Presidência da Repú-
blica, assessorando a Presidenta Dilma a realizar esse 
grande trabalho de transformação social e econômica 
que ela vem empreendendo, sucedendo ao trabalho 
executado pelo Presidente Lula. V. Exª tem todas as 
qualidades, e elas são inexcedíveis na sua persona-
lidade, para fazer orgulhar o Senado com o brilho da 
sua inteligência na Casa Civil do nosso querido Bra-
sil. Nós temos de desejar a V. Exª – e eu assim o faço 
como Presidente da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, acredito que externando também 
a vontade e o desejo de todos os integrantes daquela 
Comissão – o melhor sucesso ou, melhor dizendo, o 
continuado êxito de V. Exª nessa nova etapa que a vida 
lhe confia. Temos certeza de que o Senado se sentirá 
orgulhoso, porque uma das suas representantes mais 
importantes estará, agora, no Executivo, fazendo esse 
trabalho que vai dignificar o Legislativo brasileiro. Mui-
to obrigado. Tenha muito boa sorte, Senadora Gleisi.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Obrigada, Senador Collor. O período de convivência 
com V. Exª na Comissão de Relações Exteriores foi para 
mim muito importante. Aprendi muito. Muito obrigada.

Senadora Vanessa.
A SRA. Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – 

AM) – Muito obrigada, Senadora Gleisi. Primeiramen-
te, quero dizer, como eu já disse pessoalmente, mas 
faço questão de registrar em público, que, hoje pela 

manhã, estivemos – o Senador Collor estava lá, bem 
como o nosso Presidente Sarney – numa solenidade 
com a Presidenta Dilma, para tratar da questão das 
fronteiras, da proteção e da vigilância das fronteiras 
brasileiras. Logo após a solenidade, fiz questão de 
cumprimentar a Presidenta pela escolha de V. Exª 
como Ministra da Casa Civil. Eu o fiz não apenas na 
condição de mulher. Obviamente, V. Exª orgulha todas 
as mulheres brasileiras, assim como foi o nosso maior 
orgulho eleger, pela primeira vez, uma mulher para 
dirigir o País. Aqui está a Deputada Janete Pietá, que 
me pediu que falasse em nome dela, Coordenadora 
da Bancada Feminina da Câmara dos Deputados, em 
nome das Deputadas aqui presentes, Luci Choinacki, 
Carmen Zanotto e Nilda Gondim, que estão repre-
sentando as Deputadas Federais que estarão, logo 
mais, na sua posse. Eu cumprimentei a Presidenta 
Dilma porque é uma mulher, obviamente, mas porque 
tem competência. Acho que as mulheres têm de co-
meçar a ser vistas como profissionais, e a Presidenta 
ajuda muito. V. Exª ajuda ainda mais neste momento, 
porque ela viu na senhora não só uma mulher, mas 
uma mulher com capacidade de ajudá-la a tocar esse 
Governo importante e tantas atividades que temos de 
fazer. Quero dizer que foi um prazer, Senadora Gleisi. 
Lembro-me de que, na primeira vez em que ocupei a 
tribuna, V. Exª foi a primeira a me solicitar um aparte. 
Quando falei, pela primeira vez, da tribuna do Sena-
do. Lembro-me de que, na sua época de juventude, V. 
Exª pertenceu ao meu partido e foi dirigente da União 
Brasileira dos Estudantes Secundaristas, Presidente 
Sarney. Então, desde lá vem a história da Senadora 
Gleisi. Tenho certeza de que não apenas nós, que nos 
consideramos seus amigos, mas o Brasil ganha muito 
com a escolha de V. Exª. Parabéns e boa-sorte. Tenha 
certeza: a senhora não estará mais no Senado, mas 
aqui estaremos defendendo, com todas as garras, um 
Governo no qual acreditamos e que queremos que dê 
muito certo, em favor da nossa gente mais humilde. 
Parabéns, Senadora Gleisi.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Obrigada, Senadora Vanessa. Agradeço também o seu 
aparte. Vou conceder todos os apartes. V. Exª também 
orgulha muito as mulheres. 

Quero fazer um cumprimento especial à minha 
amiga e companheira Deputada Janete Pietá e, em 
seu nome, a todas as Deputadas que estão aqui, que 
me orgulham muito também nessa caminhada. 

Senador Aécio, fiz uma anotação...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Senadora Gleisi, eu queria pedir licença a V. 
Exª para pedir aos ilustres colegas que fossem breves 
nos apartes, até porque a nossa Senadora, escolhida 
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Ministra, tem um tempo muito curto, uma vez que vai 
tomar posse, daqui a pouco, no cargo. Como todos nós 
queremos que o mais rapidamente ela tome posse, 
não podemos retardar esse momento.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– Obrigada. 

Senador Aécio.
O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Sena-

dora Gleisi, Srªs e Srs. Senadores, estive, como sabe V. 
Exª, por 16 anos no Parlamento antes de vir ao Senado 
Federal. Todas as vezes que um dos nossos – e V. Exª 
é uma das nossas – membros do Parlamento é con-
vocado para assumir um cargo de tamanha relevância 
do Poder Executivo, há uma esperança renovada em 
todos nós. Meu velho avô Tancredo, que ocupou esta 
tribuna por tantas e tantas vezes, costumava dizer, em 
tom de brincadeira, mas com um sentido muito sólido 
e real, que deveria haver um artigo na Constituição 
que obrigasse todo detentor de cargo executivo, pelo 
menos por uma vez ou por um determinado período, 
a ter uma experiência parlamentar. É aqui, no Par-
lamento, que nós compreendemos a nossa própria 
dimensão, as nossas limitações e nos preparamos 
para o embate. V. Exª, Senadora Gleisi, preparada, 
competente, que recebe, hoje, as homenagens não 
apenas da Presidente da República, mas de toda a 
sociedade brasileira, disse, e disse de forma correta, 
que o desfecho da manifestação democrática é a de-
cisão da maioria. Eu gostaria apenas, Senadora, se 
me permite, de acrescentar: está correta a afirmação, 
mas não sem antes ser ouvida a minoria. Faço esta 
pequena e objetiva reflexão porque, nestes primeiros 
meses do ano, a avassaladora maioria conquistada 
legitimamente nas urnas pela base de sustentação 
do Governo não permitiu que nós criássemos, aqui, 
um ambiente mais fértil para debates sobre os mais 
relevantes temas nacionais. Cito um, em especial, que 
até hoje não conseguimos colocar em votação: o novo 
trâmite de medidas provisórias. Fica apenas, aqui, para 
V. Exª essa reflexão, porque tenho certeza de que V. 
Exª levará para o outro lado da Esplanada esse sen-
tido e essa compreensão de que, na democracia, tão 
importante quanto a maioria, é o papel da oposição. 
E a nossa oposição será sempre, Senadora Gleisi, fir-
me e clara em relação às discordâncias que teremos, 
mas, acima de tudo, leal ao Brasil. V. Exª encontrará 
aqui sempre, da nossa parte, disposição ao diálogo, 
quando necessário, confronto, mas sempre uma po-
sição construtiva em favor do Brasil, que é de todos 
nós e que juntos haveremos de construir. Parabéns e 
sucesso na nova missão que passa a desempenhar 
a partir de hoje!

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Obrigada, Senador Aécio. Vou sentir muitas saudades 
de debater com V. Exª, mas hoje não vou contraditá-lo, 
apenas agradecer a sua convivência.

Senador Acir. 
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Sena-

dora Gleisi, há pouco, eu conversava com o Senador 
Casildo, na nossa Comissão de Agricultura, e dizia: 
Senador, perdemos a nossa parceira da nossa Comis-
são. Mas tenho certeza de que o Brasil ganha muito 
com V. Exª lá na Casa Civil. Desejo muita sorte e muito 
sucesso. Tenho certeza de que o seu profissionalismo, 
a sua capacidade, o seu desempenho no plenário, o 
seu desempenho na Comissão de Agricultura, V. Exª 
vai também ter na Casa Civil e será sempre ...

(Interrupção do som.)

O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – .... um 
sucesso e um orgulho para o nosso Paraná. Ao mesmo 
tempo, peço a V. Exª um carinho especial para a nossa 
Rondônia, em especial para a transposição. Depois, 
nós vamos conversar sobre isso. Ministra, meus para-
béns e sucesso à senhora. 

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– Obrigada, Senador. Sei, também, do seu compro-
misso com o Paraná, Senador, nosso Presidente da 
Comissão de Agricultura. Obrigada pela convivência, 
aprendi muito lá. 

Senador Walter Pinheiro.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Senadora 

Gleisi, eu quero, antes até de falar, também registrar a 
Bancada feminina que vai, a cada momento, amplian-
do a sua participação nesta tarde de saudação: estão, 
aqui, a nossa Luci Choinacki, a companheira Carmem, 
Nilda, Roseane, Keiko Ota, Fátima Bezerra, e chegaram 
outras representantes da Bancada feminina. Também 
quero registrar a presença da Bancada que vem do 
Sul – já que não podem falar de lá da Câmara, vieram 
aqui – e da Bahia também. Estão, aqui, o Marroni e 
seus companheiros do Paraná; estão, aqui, o Oziel, 
da Bahia, Rosinha;...

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– Assis. 

O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – ... Assis 
do Couto, do Paraná também, que me pediu que fa-
lasse em nome dele. São companheiros que trilharam 
esse caminho com V. Exª e que, portanto, podem ser 
testemunhas vivas de que este momento de hoje é um 
momento de que não um sulista, nem um baiano, mas o 
poeta mineiro fala: de encontro e despedida. Este é um 
momento muito legal. A hora do encontro é também a 
da despedida. A gente tem certeza de que esse velho 
caminho que todos nós conhecemos, quando termina 
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sendo localizado por nós como algo que assusta, ao 
mesmo tempo traz esperança, traz a certeza de que 
você vai desempenhar aquele cargo da mesma forma 
como o fez aqui em cinco meses, da mesma forma 
como o fez ao longo da sua vida pública: com firmeza, 
com serenidade, com conteúdo e, principalmente, com 
compromisso, que acho que são marcas muito impor-
tantes. Que Deus a abençoe nessa jornada.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Obrigada. Amém. 

O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Tenho 
certeza de que você a irá desempenhar com muito vi-
gor e que honrará todos nós. 

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Muito obrigada, Senador. 

Em seu nome, agradeço a todos os Parlamen-
tares que estão aqui, os Deputados pelo meu Estado 
e os de outros Estados. 

Muito obrigada pela deferência.
Senador Ivo Cassol.
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Obrigado, 

Senadora. É com alegria que quero cumprimentá-la, 
deixar o nosso abraço, o abraço do povo do Estado 
de Rondônia, mas especialmente o nosso, que con-
vivemos com a senhora aqui no Senado. Dizer para a 
senhora que, além da simpatia e do carisma que tem, a 
senhora demonstrou uma competência extraordinária...

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Muito obrigada.

O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – ...quando a 
senhora debateu com a oposição, mostrando conheci-
mento não só do Paraná, mas do Brasil inteiro.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– Obrigada.

O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Ao seu lado 
e a acompanhando no dia a dia, quero dizer que a se-
nhora, nesse momento, vai ocupar um dos Ministérios 
mais importantes do Governo Federal, o Governo da 
nossa Presidente Dilma. Tenho certeza absoluta, que 
ela está ganhando muito com a sua indicação. 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Além dis-
so, aqueles que falaram ontem, infelizmente por dor 
de cotovelo ou por falta de espaço, dizendo que a se-
nhora tem pouca experiência na vida política, quero 
dizer para essas pessoas que nós não estamos em 
busca de macacos velhos ou de bananeira que já deu 
cacho. Nós estamos em busca de pessoas de visão e 
de competência para fazermos um Brasil melhor. De-
sejo que Deus possa abençoá-la, para que possamos 
fazer aquela transposição aprovada por esta Casa, e 

que a senhora possa ajudar muito os servidores do 
Estado de Rondônia, do nosso Estado de Rondônia.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Com certeza, Senador.

O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Que Deus a 
abençoe nessa nova jornada, nessa nova caminhada. 
Estamos aqui à disposição, para ajudar, também como 
ex-Governador, e aqui tem vários, facilitando a vida da 
Presidente nos projetos, para a gente possa agilizar as 
ações de que o Brasil precisa. Que Deus a abençoe!

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Muito obrigada. Agradeço muito a convivência.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Peço aos Srs. Senadores que tenhamos con-
dições de cumprir o Regimento. Os apartes devem 
ser breves; o Regimento regula-os em dois minutos, 
até porque, como já disse, a nossa Senadora tem de 
cumprir um horário rápido.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Muito obrigada, Sr. Presidente.

Senador Francisco Dornelles.
O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – 

Senadora Gleisi Hoffmann, eu queria cumprimentar a 
Presidenta Dilma Rousseff pela nomeação de V. Exª 
para a chefia da Casa Civil

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– Obrigada.

O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – O 
currículo de V. Exª atesta a competência e o preparo 
para assumir esse cargo. Eu a desejo muito sucesso 
nessa sua nova missão. Muito obrigado.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Muito obrigada, Senador.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Quero cumprimentá-lo pela concisão do seu 
aparte.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Senador João Pedro.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senadora 
Gleisi, primeiro, quero registrar a posição correta da 
Presidenta Dilma na condução desse processo. É uma 
alegria tê-la como grande brasileira, Senadora por um 
Estado importante como o Paraná. V. Exª passa pelo 
Senado, e passa como um vulcão, com muita energia, 
com muita firmeza, com muita convicção, com muita 
contribuição ao País. Quero registrar aqui a justeza da 
Presidenta Dilma na condução do País ao escolher uma 
mulher. Acho que é um compromisso da Presidenta, 
do nosso partido, ter a mulher compondo o Governo. 
Quero me associar às manifestações e desejar-lhe 
uma gestão exitosa em Ministério tão estratégico, um 
Ministério que tem a responsabilidade de acompanhar 
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do Sul ao Norte o País. Fica aqui um abraço do meu 
Estado do Amazonas, da nossa Amazônia.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– Obrigada.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – A compe-
tência de V. Exª, o olhar estratégico que V. Exª tem em 
tratar o Brasil, com certeza, comporá este Governo que 
começa fazendo história. É um Governo de continuida-
de. E, como eu disse, V. Exª passa pelo Senado rapi-
damente, mas como uma grande Senadora. Portanto, 
com certeza fará parte da história, tendo em vista a 
execução de grandes obras em um grande Governo 
que se afirma a cada dia. Muito obrigado e parabéns.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– Eu que agradeço. Obrigada, Senador João Pedro.

Senador Paulo Davim.
O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Senado-

ra Gleisi Hoffmann, quero juntar as minhas palavras 
às inúmeras palavras e mensagens de boa sorte e de 
felicidade. Eu e o Partido Verde também torcemos, fer-
vorosamente, pelo seu sucesso, pelo sucesso do Go-
verno da Presidenta Dilma. Tenho absoluta certeza de 
que V. Exª, da mesma forma que demonstrou vocação, 
competência e talento nos poucos meses que passou 
aqui, no Senado Federal, lá no Ministério, da mesma 
forma, vai desempenhar com afinco e com afeto toda 
essa vocação que Deus lhe deu. Deus lhe abençoe, e 
que faça uma boa gestão frente à Casa Civil!

A SRª. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Amém. Obrigada, Senador Paulo Davim.

Senadora Ana Amélia.
A SRA. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Cara 

Ministra Gleisi Hoffmann, é uma alegria muito grande. 
A nossa afinidade aqui não foi só o gosto pelas pé-
rolas, mas também a identidade com um setor que é 
fundamental para o seu Estado e para o meu Estado, 
o Rio Grande do Sul, que é o interesse da defesa da 
agropecuária, especialmente os pequenos e médios 
produtores. Tenho a convicção, depois de tê-la acom-
panhado nesses momentos, nesses meses de traba-
lho, que tínhamos muitos pontos de convergência e 
um deles foi o de defender esse setor tão importante, 
e também a forma serena com que V. Exª sempre agiu 
e se comportou no relacionamento com os compa-
nheiros. Como mulher, orgulha-me muito tê-la como 
uma líder que vai ocupar um cargo fundamental no 
comando do gabinete Civil da Presidência da Repú-
blica. Acertou a Presidenta Dilma Rousseff. Quando V. 
Exª aqui, com muita coragem, defendeu o acordo de 
Itaipu, pude avaliar melhor a sua capacidade e a pro-
fundidade em tratar de tema tão técnico. Mesmo tendo 
votado contra, apreciei a competência com que V. Exª 
enfrentou o debate aqui com a oposição em relação a 

essa matéria. Parabéns ao Governo da Presidenta Dil-
ma, e sucesso em seu mandato como Ministra-Chefe 
do Gabinete Civil.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– Obrigada, Senadora Ana Amélia. Eu a admiro e a 
respeito muito também.

Senador Delcídio.
O Sr. Delcídio do Amaral (Bloco/PT – MS) – 

Senadora Gleisi, primeiro agradecer as palavras de V. 
Exª no início do discurso com relação ao trabalho que 
fizemos juntos na Comissão de Assuntos Econômi-
cos. Quero dizer a V. Exª que é uma honra, e fizemos 
um bom trabalho na Comissão de Assuntos Econô-
micos, principalmente V. Exª ao defender as posições 
do Governo, trabalhando na discussão dos projetos, 
nos ajudando na organização da pauta. Portanto, não 
posso deixar de registrar e retribuir também as refe-
rências feitas por V. Exª. Não tenho dúvida de que V. 
Exª será uma excepcional Ministra, assim como é um 
dos melhores quadros do Partido dos Trabalhos. Nós, 
em Mato Grosso do Sul, conhecemos bem o trabalho 
de V. Exª. Assumiu, com o ex-Governador Zeca, o Go-
verno de Estado e, como Secretária, ajudou o Estado 
a construir uma estrutura adequada, ajudou a colocar 
o Estado na direção de garantir um futuro melhor para 
nossa gente. Portanto, não tenha dúvida de que, por 
tudo aquilo que V. Exª fez pelo nosso Estado de Mato 
Grosso do Sul e por todos nós, sul-mato-grossenses, 
somos muito gratos por tudo que V. Exª fez pelo nosso 
Estado. Não tenho dúvida de que, até pela passagem 
por outros desafios como Executiva no Paraná, depois 
em Itaipu especificamente, que é um desafio difícil, por-
que Itaipu é uma empresa complexa, não tenho dúvida 
nenhuma de que V. Exª vai fazer uma grande gestão à 
frente da Casa Civil. E nós, aqui, somos soldados de 
V. Exª para ajudá-la e ajudar a Presidenta Dilma a fa-
zer um grande Governo e, acima de tudo, um Governo 
cidadão. Parabéns, sorte, saúde e sucesso, Ministra!

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Muito obrigada, Senador Delcídio.

Senador Demóstenes Torres.
O Sr. Demóstenes Torres (Bloco/DEM – GO) 

– Senadora Gleisi Hoffmann, quero parabenizá-la 
por ocupar esse cargo de tamanha importância para 
o Brasil. V. Exª participou, aqui, de todo esse início 
de discussão no Senado, V. Exª viu a importância do 
diálogo, para que as pessoas consigam inclusive en-
contrar o entendimento, porque a oposição também 
tem opinião e, muitas vezes, a opinião da oposição é 
valiosa. Não é só nas crises que o Governo deve ter 
interlocução com setores da oposição, mas também 
na normalidade, na democracia. Tenha certeza V. Exª 
de que quando a procurarmos, nós o faremos de ma-
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neira republicana, porque temos algo acrescentar em 
favor do nosso Estado ou do nosso País. Da minha 
parte, devo dizer que a admiro pela sua competência. 
Gosto de pessoas inteligentes, de pessoas firmes, e 
nem precisam ter a minha opinião, não. Muitas vezes, 
como é o nosso caso, temos opiniões frontalmente di-
vergentes sobre muitos aspectos. Eu disse duas vezes 
duas coisas na imprensa que eu gostaria de repetir 
aqui, e nas duas vezes a imprensa ironizou. Uma, eu 
a comparei à Senadora Ideli Salvatti, e não ironizei, 
não. Considero a Senadora Ideli Salvatti um dos qua-
dros mais preparados do Brasil, hoje Ministra. Tive a 
oportunidade de conviver com ela e com o seu estilo 
e sei também que ela é uma pessoa estudiosa. Hoje, 
também disse que V. Exª é “esquentadinha”, como eu 
também sou, como é também o Senador Requião. A 
gente até fala sobre isso. Acho isso até uma qualidade, 
não é defeito. Melhor a gente ser o que aparenta, não 
é verdade? Mas, em síntese, o que desejo a V. Exª é 
que se saia muito bem, porque o êxito de V. Exª será 
também o êxito do Brasil. E V. Exª ocupará um cargo 
que será o Ministério dos Ministérios, conforme defi-
nido por muitos. E tenho a expectativa de que V. Exª, 
com a qualidade que demonstrou aqui, possa exercer, 
com muita decência para o bem do Brasil, esse cargo 
e não tenho dúvida de que o fará. E nós só esperamos 
que a oposição também possa ser ouvida, porque te-
mos muito a acrescentar. Pode acreditar, Senadora.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– Obrigada, Senador Demóstenes. Com certeza, va-
mos ter muitas interlocuções. E tenho muito respeito 
também por V. Exª.

Senador Blairo Maggi.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT) – Cara Se-

nadora Gleisi, só para cumprimentá-la e desejar que 
tenha muito sucesso, a exemplo do que teve aqui nes-
te plenário, e que V. Exª possa, de fato, contribuir com 
a Presidente Dilma. Tenho certeza de que o Senado 
Federal ganha muito com isso, também, porque temos 
uma relação direta aqui. Nós só vamos sentir sua falta 
nas nossas Comissões, às 8 horas, às 8h30min. Se V. 
Exª continuar assim, vai ter grande sucesso na Casa 
Civil também. Parabéns, sucesso e felicidades.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– Muito obrigada. Eu também vou sentir muita falta, 
Senador.

Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 

Ministra Gleisi, quero lhe dizer que, em política, a sur-
presa é uma das grandes armas, e a Ministra Dilma 
fez uma surpresa que vai trazer grandes vantagens, 
sem dúvida alguma, a favor dela e do seu Governo. 
Quero dizer que quando soube, quando tomei essa 

surpresa, pensei em ligar para ela e reclamar porque 
estava tirando a senhora do convívio da gente; e di-
zer até que podia ser um erro pela importância que 
a senhora vinha tendo aqui ao longo desses meses. 
Mas, hoje, estou absolutamente convencido, poucas 
horas depois, de que foi uma grande escolha e que 
V. Exª pode fazer um grande trabalho. Quero deixar 
aqui duas coisas: um desafio e um convite. O convite 
é para que venha aqui, de vez em quando, tomar um 
cafezinho com a gente...

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– Claro.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Especialmente com a Oposição. Eu cedo até o meu 
lugar de base de apoio para que tome com o Aécio 
Neves, por exemplo, porque daí podem surgir coisas 
mais interessantes para o País. E o segundo é um de-
safio: que comece a trabalhar, e conversando conosco, 
conversando com a oposição. Então, vamos trabalhar 
cinco pontos que nos unam, cinco pontos que estejam 
acima dos partidos. A última vez que isso aconteceu 
creio que foi no Governo do Presidente Sarney, quando 
tínhamos pontos suprapartidários neste País; nunca 
mais tivemos. Talvez a senhora possa ajudar a Presi-
denta Dilma, junto conosco, a construir alguns pontos 
de unidade suprapartidários pelo Brasil.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Obrigada, Senador Cristovam, o senhor é uma grande 
referência.

Senador Eduardo Braga.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – 

Senadora Gleisi, eu gostaria, em primeiro lugar, de 
cumprimentá-la pela nomeação como Ministra Chefa 
da Casa Civil. Em segundo lugar, quero dizer da nossa 
alegria e do nosso reconhecimento à escolha da Pre-
sidente Dilma em torno da dedicação, da disciplina, da 
forma competente com que a senhora, ao longo desses 
meses, se dedicou ao trabalho no Senado e, ao longo 
de sua carreira, se dedicou a um trabalho reconheci-
do por todos não só nesta Casa, mas principalmente 
por aqueles que compartilharam com a senhora esse 
trabalho, seja no Mato Grosso do Sul, seja no Paraná. 
Eu diria à senhora que o aconselhamento do nosso 
querido colega Senador Cristovam é muito sábio, de 
que a senhora não perca esse contato com os seus 
colegas e de vez em quando venha a esta Casa para 
conversar, para ouvir este Senado, que representa a 
Federação brasileira, porque está aqui representado 
todo o Brasil, os seus Estados, de uma forma igual. No 
mais, é pedir a Deus que lhe abençoe e que dê à se-
nhora sabedoria, humildade e cada vez mais sucesso, 
porque competência a senhora a tem. Muito obrigado. 
Parabéns e sucesso, mais uma vez.
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A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– Muito obrigada, Senador. Pode ter certeza de que 
vamos conversar, sim, muito.

Senador Wellington Dias.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Serei 

breve, Senadora Gleisi. Quero, como todos os presentes 
aqui, dizer que sabemos do peso, da responsabilidade 
dessa missão. É por isso que, se eu pudesse resumir 
em pouquíssimas palavras, apenas como cristão, eu 
pediria a Deus que possa lhe abençoar. Acho que Deus 
tem os seus propósitos em tudo o que acontece e, cer-
tamente, se há esse propósito de V. Exª assumir essa 
missão, por tudo que já fez pelo Paraná, pelo Brasil, 
tenho certeza de que fará um bom trabalho pelo Bra-
sil. Saiba que vai contar sempre conosco nesta Casa, 
com certeza buscando contribuir com essa missão. 
Muito obrigado.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Muito obrigada, Senador Wellington.

Senador Vital.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Sena-

dora Gleisi, associo-me às manifestações do País, de 
ontem para hoje, elogiando a Presidenta Dilma pela 
indicação de V. Exª para estar à frente da Casa Civil. 
Juntam-se à manifestação de seus colegas suprapar-
tidariamente aqui neste Senado, que foi palco da sua 
presença preparada, inteligente, competente, aplica-
da, ao longo desses últimos cinco meses. De minha 
parte, sucesso, muita paz, bênçãos de Deus na sua 
caminhada. Os seus colegas da Comissão Mista de 
Orçamento, que aprenderam tanto com a senhora ao 
longo desses cinco meses, vão perder a relatora do 
PPA. Mas, certamente, na condição de gestora, com 
a experiência à frente da Casa Civil, a senhora vai 
nos ajudar, com o próximo relator ou relatora que vier, 
a concluir os nossos trabalhos. Que Deus continue 
abençoando-a sempre.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Amém. Obrigada, Senador Vital, um grande Presidente 
da Comissão Mista, com quem aprendi muito.

Senador Randolfe.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Que-

rida Gleisi, deixe eu lhe dizer que nessa nossa con-
vivência comum aqui – iniciamos ao mesmo tempo 
os nossos mandatos – eu aprendi demais com você. 
E aqui nós estivemos, em algumas lides, do mesmo 
lado do front, como na batalha sobre as notas rever-
sais de Itaipu. Em alguns momentos tivemos nossas 
diferenças pautadas aqui. Mas V. Exª se pautou aqui 
– e eu falei isso ainda agora de manhã – como uma 
ótima expressão da síntese guevarista. V. Exª consegue 
passar ternura e ao mesmo tempo ser dura na defesa 
de suas posições. Por isso, não tenho dúvida de que 

não poderia ter havido melhor escolha por parte da 
Presidente Dilma. Que Deus a abençoe.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– Amém. 

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Conte 
conosco para colaborarmos. Tenho certeza de que V. 
Exª tem condições técnicas. E digo mais: que a Pre-
sidente Dilma não lhe limite as condições técnicas. V. 
Exª tem condições políticas de dialogar com a base 
do Governo e com a oposição, fazendo com que este 
País avance e dê certo.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– Obrigada, Senador Randolfe. V. Exª também é uma 
grande revelação aqui nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Meus ilustres colegas, se não formos breves, 
vamos impedir a posse da Ministra.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Senador Cyro Miranda.

O Sr. Cyro Miranda (Bloco/PSDB – GO) – Se-
nadora Ministra Gleisi, quero dizer que foi muito pra-
zeroso convivermos nesses quatro meses e alguns 
dias, também início da minha legislatura. Nós fomos 
companheiros em várias Comissões e, dentro das nos-
sas divergências, aprendi com V. Exª a determinação, 
a elegância e sempre a ternura nos debates. Quero 
desejar-lhe todo sucesso. Tenho certeza de que esta 
Casa terá uma voz dentro da Casa Civil. Muito obri-
gado. Sucesso!

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Muito obrigada, Senador Cyro, muito obrigada.

Senador Pimentel.
O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Senado-

ra Gleisi, quero começar registrando que quem ganha 
com a sua nomeação para a Casa Civil é o Brasil. Co-
nheço a senhora há bastante tempo, a sua dedicação 
nas lutas sociais, na construção do nosso Partido, o 
Partido dos Trabalhadores, como gestora. Por isso, 
quero começar registrando que o Brasil ganha muito 
com a ida de V. Exª para a Casa Civil; ganha nosso 
Governo, um governo que está indo para o nono ano. 
Iniciamos com o melhor e o maior Presidente da nos-
sa história, que é Luiz Inácio Lula da Silva, esse pro-
jeto, que já incluiu mais de 35 milhões de pessoas na 
ascensão social, que chega com o Simples Nacional 
a mais de cinco milhões de empresas e que já gerou 
mais de 15 milhões de empregos formais, com cartei-
ra assinada. Como conheço V. Exª, sei da sua dedica-
ção, da sua capacidade de articular para viabilizar os 
bons projetos, as boas ideias. O Congresso Nacional 
e o povo brasileiro estão de parabéns. Portanto, peço 
a Deus que continue iluminando-a e abençoando-a 
nessa sua caminhada.
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A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– Amém.

Muito obrigada, Senador Pimentel.
Senadora Marta.
A SRA. Marta Suplicy (Bloco/PT – SP) – Querida 

Senadora Gleisi, futura Ministra, quero falar da minha 
alegria e do orgulho com que todos hoje estamos de 
tê-la como Ministra.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. Marta Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu te-
nho certeza de que, por ser este quadro que V. Exª é, 
por ter acompanhado toda a sua luta, sua trajetória e 
por ter feito campanha no Paraná com V. Exª...

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– É verdade.

A SRA. Marta Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu 
tenho certeza de que vai ser uma grande, grande ex-
periência para V. Exª, mas uma enorme, enorme con-
tribuição para o nosso Brasil. E quero dar parabéns 
a nossa Presidenta Dilma, porque hoje ela nomeia a 
décima mulher no Ministério. Toda sorte, todo sucesso.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Obrigada, Senadora Marta, que é sempre uma refe-
rência para mim na luta das mulheres.

Senador Humberto Costa.
O Sr. Humberto Costa (Bloco/PT – PE) – Sena-

dora Gleisi Hoffmann, eu serei muito breve. Primeiro, é 
desnecessário, sabe V. Exª, eu aqui elogiá-la, reconhe-
cer a sua capacidade e a sua competência, porque já 
tive oportunidade de fazê-lo em várias situações. Ainda 
na última quinta-feira, em um torpedo que trocávamos 
por telefone, eu lhe disse, com toda sinceridade, que 
V. Exª orgulhava a nossa bancada.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– Obrigada.

O Sr. Humberto Costa (Bloco/PT – PE) – Eu que-
ro reafirmar essa minha colocação. Segundo, quando 
V. Exª foi eleita e na primeira vez que vim ao Senado, 
também depois de eleito, ainda naquele período da 
transição, encontrei vários companheiros, companhei-
ras, Senadores, Deputados, assessores; e muitos me 
perguntaram sobre V. Exª. Havia uma incógnita: quem 
é? Como vai ser? E eu disse “garanto que vai ser uma 
das melhores Senadoras aqui do nosso Partido e do 
Senado como um todo”. Eu não errei! Hoje, participei 
de um debate na televisão com o Presidente do PSDB, 
Sérgio Guerra, e ele, procurando, naturalmente, na 
sua condição de oposição, fazer o enfrentamento ao 
Governo, 

...questionava a indicação de V. Exª. Eu tive a 
oportunidade de dizer que, da mesma forma que eu 
tinha certeza de que V. Exª seria uma excelente Sena-

dora, tenho certeza absoluta de que, lá na Casa Civil 
– e me perdoe o dito popular –, V. Exª vai dar um show 
de bola. Parabéns e boa sorte. 

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Obrigada, Senador Humberto. Quero dizer que tenho 
muito orgulho de ser liderada por V. Exª nesta Casa.

Senadora Angela Portela.
A SRA. Angela Portela (Bloco/PT – RR) – Se-

nadora Gleisi, quero parabenizá-la pela indicação e 
quero parabenizar também a Presidenta Dilma por ter 
feito essa excelente escolha. V. Exª, aqui no Senado 
Federal, tem realizado, ao longo desses cinco meses, 
um trabalho muito bonito, um trabalho sério, dedicado, 
tem se mostrado uma mulher séria, trabalhadora, uma 
mãe de família que honra a família brasileira. Tenho 
absoluta certeza, a partir do trabalho que foi realiza-
do nesses cinco meses aqui no Senado Federal, de 
que lá na Casa Civil, certamente, V. Exª vai contribuir 
imensamente com o Governo da Presidenta Dilma. 
Parabéns, Senadora Gleisi. Saiba que V. Exª honra as 
mulheres brasileiras, honra a família brasileira e o povo 
brasileiro. Parabéns. Boa sorte.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Obrigada, Senadora. E obrigada pelo companheirismo 
nessa trajetória.

Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-

dora Gleisi, vou ser muito breve. Todo mundo já disse 
aqui: o Brasil ganha muito com a indicação de V. Exª. O 
Senado perde com a sua ausência no plenário, e nós 
perdemos muito na Comissão Permanente da Ama-
zônia e da Faixa de Fronteira, onde V. Exª começava 
um trabalho brilhante. Acho, porém, que sua ida para 
lá vai também ajudar para que, juntos, Parlamento e 
Executivo, possamos realmente cuidar melhor da nos-
sa faixa de fronteira. Aliás, hoje, a Presidente Dilma 
está lançando um programa sobre esse tema. Portan-
to, espero que só isso já possa resolver grande parte 
da questão do Brasil. Tenho certeza de que V. Exª vai 
fazer muito mais pelo País.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Obrigada, Senador Mozarildo. Pode ter certeza de que 
vamos dar uma atenção especial para essa questão.

Senador Romero Jucá.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Sena-

dora Gleisi, Ministra, quero parabenizá-la com muito 
carinho, com muito respeito, e dizer da nossa satisfação 
de vê-la ocupar esse cargo, dizer da nossa certeza e 
da nossa confiança de que V. Exª vai fazer um grande 
trabalho, como fez aqui no Senado e em todos os locais 
por que passou. V. Exª tem na sua história uma marca 
de competência técnica, de seriedade, de compromisso 
com o Brasil, e a Presidenta Dilma acertou ao colocar 
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V. Exª num cargo tão importante e que necessita de 
alguém com tanta competência para ocupá-lo. Quero 
parabenizá-la, quero me colocar à disposição, dizer 
que, juntos, vamos somar. 

Eu represento a Amazônia. Peço a V. Exª um 
olhar especial para a Amazônia, para os Estados mais 
pobres, para o desenvolvimento regional, enfim, para 
todos os desafios que o Brasil tem e que passam pela 
Casa Civil. Meus parabéns! Receba com muita home-
nagem do povo de Roraima e do povo do Brasil esta 
nomeação que orgulha a todos nós. Parabéns!

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– Muito obrigada, Senador Romero Jucá. V. Exª é um 
grande líder. Já manifestei aqui meu respeito, e minha 
consideração por V. Exª. Obrigada pela convivência 
durante este período aqui, na Casa.

Concedo um aparte ao Senador Lindbergh.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Sena-

dora Gleisi, quero falar também, como o Humberto, do 
orgulho de ter convivido com V. Exª na bancada do PT. 
V. Exª não tem nem cinco meses de mandato. Passou 
por este Senado Federal como um furacão ou como 
uma estrela. Isso é reconhecido por todos. Eu acho 
que V. Exª tem um grande papel agora pela frente. Às 
vezes, na política nacional, dá-se mais destaque às 
crises, às intrigas políticas. Eu acho que o desafio de V. 
Exª, além da gestão, é ajudar o Governo da Presidenta 
Dilma a dar visibilidade às políticas públicas, aos seus 
projetos, como o Programa de Erradicação da Miséria 
e o Pronatec. Conversei hoje com muitos Senadores da 
situação e da oposição. Em todos, eu sinto que houve 
um acerto da nossa Presidenta Dilma, pelo seu perfil. 
É hora de dialogar com o povo, com a sociedade. Eu 
acabo por dizer que não quero me alongar, que a fun-
ção de V. Exª é a gestão, não é a articulação política, 
mas a decisão da Presidenta Dilma de escolher uma 
Senadora como a senhora homenageia esta Casa, 
homenageia este Senado Federal. Eu quero parabe-
nizar o clima de maturidade de todos os Senadores, 
da oposição e da situação, neste momento. Este é um 
segundo momento depois de quando esta Casa prestou 
uma homenagem ao Senador Aécio Neves. Este é um 
segundo momento, nesta legislatura, em que a Casa 
toda, em que Senadores da situação e da oposição 
param para homenagear V. Exª, porque a Presidenta 
Dilma lhe deu a função da gestão, mas, neste gesto, 
ela começa a acertar também na articulação política. 
Parabéns, Senadora Gleisi! Estamos na torcida e va-
mos ser seus aliados aqui de toda hora. Muito obrigado.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– Obrigada, Senador Lindbergh. Muito obrigada pelo 
carinho.

Senador Benedito de Lira.

O Sr. Benedito de Lira (Bloco/PP – AL) – Pre-
zada companheira Gleisi, em primeiro lugar, quero 
cumprimentar V. Exª pela missão da qual passará a 
se desincumbir a partir do dia de hoje.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– Obrigada.

O Sr. Benedito de Lira (Bloco/PP – AL) – Sou 
muito feliz, Gleisi, porque, nos primeiros dias da nossa 
convivência nesta Casa, tive o privilégio de dividir com 
V. Exª o meu gabinete de trabalho enquanto o seu fica-
va pronto para lhe ser entregue. E eu sabia, naquela 
oportunidade, pela minha experiência de vida, que V. 
Exª seria uma grande Senadora nesta Casa. E V. Exª 
demonstrou isso nesses quatro meses que temos de 
mandato. Tenho certeza absoluta de que a senhora 
fará um belo trabalho à frente do Gabinete Civil da 
Presidência da República. Esta Casa se sente feliz e 
homenageada com sua presença no Poder Executivo. 
Queira receber de todos nós o nosso carinho. Desejo 
que Deus a proteja e que, com sua sabedoria e com-
petência, ajude-a a construir a grandeza deste País. 
Um grande abraço e que Deus a leve. Aqui estaremos, 
todos os dias, revendo-a, andando nos corredores desta 
Casa e nas Comissões. Um grande abraço.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Muito obrigada, Senador Benedito de Lira. 

Quero dizer que fui muito bem tratada lá no seu 
gabinete. Muito obrigada.

Senador Anibal.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senadora 

Gleisi, o Senado Federal perde em qualidade, pois per-
de uma das expoentes de maior grandeza da política 
brasileira, que veio do Paraná e que dignifica muito a 
política do Brasil. Tenho certeza de que as mulheres 
do Brasil inteiro estão comemorando essa indicação da 
Presidenta Dilma. Então, se perdemos um voto aqui, na 
nossa defesa da tese da lista com alternância de gêne-
ro, para permitir maior equilíbrio e maior participação 
da mulher na política e no Parlamento, tenho certeza 
de que as políticas sociais em apoio às mulheres e a 
todas as pessoas que precisam do Governo da Pre-
sidenta Dilma para ascenderem socialmente vão ter 
um grande ganho com sua indicação. Parabéns! Que 
Deus abençoe muito essa sua nova missão.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Amém. Muito obrigada, Senador. 

Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora 

Gleisi, vou usar menos que dois minutos. Só quero di-
zer a V. Exª que, nesses cinco meses de convívio com 
V. Exª, percebi – isto para mim é gratificante – que V. 
Exª é daquelas pessoas que defendem causas e não 
coisas. Como é bom ver V. Exª falando das crianças, 
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das mulheres, dos desempregados, das donas de 
casa! Como é bom eu poder dizer, como Presidente 
da Comissão de Direitos Humanos, que os direitos 
humanos serão contemplados no principal Ministério 
da República, que será liderado por V. Exª.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Obrigada, Senador Paim. Pode ter certeza: teremos 
sempre esse compromisso. Muito obrigada.

Senador Renan Calheiros.
O Sr. Renan Calheiros (Bloco/PMDB – AL) – 

Senadora, eu queria que V. Exª soubesse que a ex-
pectativa de todos nós do PMDB com relação ao seu 
trabalho na Casa Civil é a melhor possível. Sua atuação 
nesta Casa, sua capacidade de trabalho e seu espírito 
público demonstram sobejamente o que nós estamos 
dizendo. Conte com o apoio incondicional do PMDB, 
nós estaremos aqui para ajudá-la de todas as formas. 
Com a sua nomeação, ganhou o Governo, ganhou a 
Presidente Dilma e ganhou o Senado da República 
também. Parabéns.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Obrigada, Senador. Quero dizer também que o PMDB, 
partido pelo qual tenho grande carinho, pode contar 
comigo, com a interlocução. E meu suplente, Sérgio 
Souza, que vai assumir aqui, é um companheiro do 
PMDB.

Muito obrigada.
Senador Jorge Viana.
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Cara cole-

ga Gleisi Hoffmann, eu queria dizer que a escolha de 
V. Exª para dirigir a Casa Civil, feita pela Presidente 
Dilma, faz com que, de certa forma, a gente chegue 
à constatação de que a bancada do PT nesta Casa 
perde, o Senado perde. Mas, de certa forma, a outra 
constatação é de que o Brasil ganha com a escolha 
de V. Exª. E nós todos, oposição e situação, estamos 
aqui para fazer sempre com que o Brasil saia ganhan-
do. Daí essa confluência de opiniões, de esperança, 
de confiança no trabalho que V. Exª vai desempenhar 
a partir de amanhã lá na Presidência da República. 
Os percalços da política vitimaram esta semana um 
companheiro nosso, um grande brasileiro, o ex-Mi-
nistro Palocci. Daí decorreu a sua escolha, mas isso 
não tira o brilho e muito menos danifica essa maneira 
acertada de a Presidente Dilma ver na senhora uma 
grande brasileira, com competência, com devoção ao 
trabalho, para fazer a condução da coordenação do 
Governo a partir de amanhã. Penso que também esse 
gesto da Presidente Dilma reforça e dá mais sentido 
ainda à opção dos brasileiros e brasileiras que, no 
ano passado, escolheram uma mulher para dirigir o 
Brasil. E eu tenho uma clareza muito grande comigo, 
com todo respeito aos meus colegas homens, meus 

companheiros. A mulher normalmente não gerencia, 
nem administra. Ela cuida. E estou certo de que a se-
nhora, uma querida amiga e companheira, vai ajudar 
a Presidente Dilma a seguir cuidando do Brasil Que 
Deus abençoe...

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– Amém.

O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) –... essa nova 
missão que você está recebendo, e fique certa de que 
vai ter a nossa solidariedade, o apoio, disposição de 
estar sempre do lado e mais a confiança nossa de que 
o Brasil está em boas mãos, com Dilma e com Gleisi 
Hoffmann. Sorte e sucesso nessa missão.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Obrigada, Senador Jorge Viana, muito obrigada. V. Exª 
também tem um grande desafio aqui, que é a relatoria 
do Código Florestal.

Senador Wilson Santiago.
O Sr. Wilson Santiago (Bloco/PMDB – PB) – Se-

nadora Gleisi, o exemplo dado por V. Exª nesta Casa 
tenho certeza de que não só tem honrado o povo do 
Paraná, como também servirá de base e até de exem-
plo para, na Casa Civil, estender-se a toda a população 
brasileira. Por isso é que há, por parte desta Casa e 
de todos os seus companheiros, um verdadeiro voto 
de confiança, além daquele já dado pela própria Pre-
sidenta Dilma. Portanto, V. Exª, com certeza, irá não só 
retribuir a todos com ações, como também dignificar 
ainda mais os votos dos brasileiros, a exemplo do Pa-
raná, possibilitando que todos tenhamos condições de 
fazer com que, cada vez mais, esta Casa, o Congresso 
Nacional e o próprio Governo sejam reconhecidos como 
estando sempre no caminho certo, retribuindo aquilo 
que os brasileiros esperam de todos nós. Parabéns a 
V. Exª, e tenho certeza de que será um dos exemplos 
à frente da Casa Civil, fazendo aquilo que todos nós e 
o povo, especificamente, desejamos de cada um que 
por lá passar. Parabéns, e que Deus a ilumine.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– Amém! Muito obrigada, Senador Wilson Santiago.

Senadora Lídice da Mata.
A SRA. Lídice da Mata (Bloco/PSB – BA) – Se-

nadora Gleisi, quero parabenizá-la e parabenizar a 
Presidente Dilma por sua escolha. Vejo nisto pelo me-
nos três grandes razões: primeiro, o fato, que todos já 
ressaltaram, da competência profissional e política de 
V. Exª, já que, com sua serenidade e paixão pela políti-
ca e a defesa do Governo, vai saber, da mesma forma 
metódica como aqui se posiciona, colocar em mente 
as metas de crescimento do nosso País. A segunda 
razão, Senadora, é o fato de a Presidente Dilma ter 
escolhido uma representante do Parlamento brasileiro.
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Acho que isso sinaliza para o Brasil o respeito 
que a nossa Presidente tem para com o Parlamento, 
e a experiência que V. Exª vai levar deste Parlamento 
para o Governo. A terceira é justamente ser V. Exª a 
décima mulher deste Governo, numa posição-chave 
para expectativa, organização e administração da 
Nação, que certamente vai levar a sensibilidade que 
todas nós, mulheres, queremos ver expressa e fortale-
cida no Governo da Presidente Dilma, estando V. Exª 
a seu lado. Conte com a bancada feminina neste Par-
lamento, porque sabemos que contamos com V. Exª 
para garantir o sucesso do Plano Nacional da Política 
de Mulheres, sem nenhum corte ou contingenciamen-
to na Secretaria Nacional das Mulheres. A Bahia está 
presente. Queremos ser lembradas por V. Exª também. 
Muito obrigada. 

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– Muito obrigada, Senadora Lídice da Mata, muito 
obrigada. 

Concedo um aparte ao Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Que-

rida Senadora Gleisi Hoffmann, mesmo diante de uma 
dificuldade tão grande quanto à saída do Ministro An-
tonio Palocci, feliz foi a Presidenta Dilma Rousseff ao 
escolher aquela que aqui tanto tem-se distinguido entre 
nós, recebendo a nossa admiração. Quero transmitir 
a V. Exª a minha disposição e vontade de aprofundar 
o diálogo que iniciamos, inclusive quando V. Exª aqui 
apresentou as razões de seu projeto sobre a aposen-
tadoria e o direito da mulher dona de casa, e interagi-
mos a respeito do que poderá contribuir efetivamente 
para garantir o direito, a dignidade e a cidadania a toda 
e qualquer pessoa. Possa Deus estar acompanhando 
e abençoando V. Exª, inclusive também ao Ministro 
Paulo Bernardo, uma vez que os dois compõem, hoje, 
o primeiro casal na história a colaborar com um Mi-
nistério, e tenha toda a força. Certamente, o povo do 
Paraná e do Brasil estará apoiando-a neste momento. 
V. Exª honra o Senado Federal e a mulher brasileira. 
Muito obrigado.

A SR.ª GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Muito obrigada, Senador Suplicy, muito obrigada.

Concedo a palavra à Senadora Ana Rita.
A SRA. Ana Rita (Bloco/PT – ES) – Senadora 

Gleisi Hoffmann, nossa querida Ministra, quero tam-
bém aqui parabenizar V. Exª e dizer que nós, mulhe-
res brasileiras, estamos felizes com a sua indicação 
para ser a nova Ministra. Quero dizer também que a 
Presidenta Dilma, com certeza, ao fazer a sua esco-
lha, está atendendo também um desejo das mulheres, 
que é o de ampliar o número de mulheres nos Minis-
térios. Senadora, quero aqui dizer que eu tive a grata 
satisfação de poder trabalhar com a senhora durante 

este período e poder conhecê-la. Muito a admiro. Com 
certeza, a senhora tem toda a admiração desta Casa 
pela sua lealdade, pela sua competência e pelo seu 
compromisso com o povo brasileiro. Parabéns para a 
senhora. Que Deus a ilumine, que ilumine todos os 
seus caminhos! Pode contar conosco naquilo que for 
necessário e estiver ao nosso alcance. Pode contar co-
nosco aqui no Senado. Um grande abraço. Boa sorte 
e uma boa caminhada!

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Obrigada, Senadora Ana Rita, muito obrigada.

Senador José Agripino.
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Sena-

dora Gleisi Hoffmann, V. Exª está vivendo uma tarde de 
homenagens, merecidas homenagens, mas, compe-
tente que é, sabe que a espera uma tarefa complica-
da, até porque vai assumir o honroso cargo de Chefe 
da Casa Civil num momento que eu não diria de crise, 
mas de turbulência. Eu tenho certeza de que os méri-
tos, a competência e a pertinácia são do conhecimento 
da Presidente Dilma que, por essas razões, deve tê-la 
escolhido. Quero lembrar uma coisa só e serei muito 
rápido: fui Governador, fui Prefeito e Senador por quatro 
mandatos. A mais bonita experiência que se pode viver 
como político é a experiência do Legislativo. É onde 
se trava o debate entre contrários, é onde se produ-
zem as soluções pela via do entendimento, é onde as 
tensões são resolvidas pelo argumento. E V. Exª, que 
viveu quatro ou cinco meses de uma bela experiência 
no Congresso, vai levar, com certeza, essa experiên-
cia para a sua prática na chefia da Casa Civil, onde é 
muito importante, no regime democrático, o respeito 
entre Governo e oposição, a compreensão entre os 
objetivos de ambos, porque, em última análise, am-
bos queremos o melhor para o Brasil. Dito isso, quero 
dizer a V. Exª que o abraço que não vou poder lhe dar 
no Palácio do Planalto antecipo daqui do plenário do 
Senado, desejando a melhor boa sorte.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– Muito obrigada, Senador Agripino, muito obrigada. 

Senador Rodrigo Rollemberg. 
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) 

– Senadora Gleisi, eu quero felicitar V. Exª e cumpri-
mentar a Presidenta Dilma pela feliz escolha. V. Exª é 
a grande revelação desta Legislatura e nos conquis-
tou, a todos, com a sua simpatia, com seu profundo 
conhecimento dos programas do Governo Federal e 
com a sua capacidade de diálogo. V. Exª representa 
a renovação da política brasileira. Saiba que a popu-
lação brasileira deposita grandes expectativas no seu 
trabalho. Eu tenho convicção absoluta de que V. Exª 
estará à altura dessas expectativas. Que Deus a ilu-
mine nessa jornada e conte conosco. 
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A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– Amém. 

Muito obrigada, Senador Rollemberg. 
Senador Mário Couto.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Senadora 

Gleisi, eu quero falar usando a razão. A razão me diz, 
pelo pouco conhecimento que tenho de V. Exª, que V. 
Exª é uma mulher corajosa e competente. Surge em 
mim, falando com a razão, uma esperança, uma es-
perança na sua capacidade de poder fazer com que 
a oposição possa se relacionar melhor com o Gover-
no. Termino a minha fala fazendo um apelo a V. Exª, 
por tudo que viu e conviveu nos últimos dias aqui no 
Senado: o grande nó, Excelência, está nas medidas 
provisórias. Traga para si as sugestões do eminente 
Senador Aécio Neves, traga para si uma conversa com 
a oposição em relação às medidas provisórias. Tenho 
certeza de que se V. Exª o fizer, teremos melhores dias 
de relacionamento e o povo brasileiro vai olhar melhor 
para o nosso Senado Federal. Essa esperança nasce 
hoje em mim em função da sua posse. Meus parabéns. 

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Muito obrigada, Senador Mário Couto.

Senador Clésio Andrade.
O Sr. Clésio Andrade (Bloco/PR – MG) – Sena-

dora Gleisi Hoffmann, acredito que a Presidente Dilma 
acertou muito com a escolha de V. Exª.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– Obrigada.

O Sr. Clésio Andrade (Bloco/PR – MG) – Acredito 
que a Presidente Dilma acertou muito com a escolha 
de V. Exª. A verdade é que mesmo nós, da base do 
Governo, temos que reconhecer que o Governo pas-
sa por dificuldades na relação com o Congresso, mas 
passa também por dificuldades no funcionamento da 
sua máquina. Não por culpa do Governo, nem de nós, 
nem da Presidente Dilma. É pelas amarras, sobre as 
quais inclusive nós tivemos oportunidade de falar. E a 
entrada de V. Exª vai ajudar muito nessa questão, prin-
cipalmente nas soluções dos grandes problemas que 
o Pais tem na área de infraestrutura de transportes. 
Eu acredito que, se nós lembrarmos JK, ele investiu 
em energia e transportes, porque entendia que esses 
dois binômios antecediam crescimento econômico e 
desenvolvimento econômico. E o nosso País está so-
frendo com isso. De forma que, ao parabenizar V. Exª, 
quero dizer que ninguém melhor do que V. Exª, sua 
capacidade de trabalho, sua inteligência, sua perspi-
cácia para ajudar a Presidente Dilma neste momento. 
E conte conosco, conte comigo, com os transportado-
res brasileiros. Tenho certeza de que o Governo ganha 
muito, o Brasil ganha muito. Acho que o Brasil vai mais 

à frente com a sua presença, com a presença de V. 
Exª no Governo.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– Obrigada.

Senador Antonio Carlos Valadares.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 

SE) – Senadora Gleisi, posso resumir a minha parti-
cipação numa frase memorável proferida por um dos 
maiores filósofos da humanidade, Sócrates: “Sem de-
safios a vida não merece ser vivida”. V. Exª vai viver 
esse grande desafio, e o desejo, o sentimento da Casa 
é que V. Exª tenha o maior sucesso e não lhe faltam 
competência, brilho, humildade e inteligência e com-
promisso com o Brasil.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Muito obrigada.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – O Senado merecia esse prestígio da Presidente 
Dilma, e V. Exª representa nesta hora não apenas o povo 
do seu Estado, mas também todos nós, que torcemos 
pela sua felicidade e o seu sucesso ao lado de Dilma. 

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Muito obrigada, Senador, muito obrigada. 

Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 

Eu diria que o sucesso de V. Exª vai ser o sucesso do 
Governo. Quer queira, quer não, o Chefe da Casa civil 
é a alma do governo, gira em torno disso. Vai ter que 
ser, muitas vezes, quem sabe, uma dama de ferro. Tem 
que ser. É a gestão pública, é a eficiência na gestão. E 
pelo tempo que conheço V. Exª nesta Casa demonstrou 
dinamicidade, eficiência, vontade de lutar. E eu acho 
que vai reunir tudo isso. Então, quero me associar a 
essa grande luta. E o sucesso de V. Exª é o sucesso 
do Governo. Parabéns, Senadora Gleisi. 

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– Muito obrigada, Senador Casildo, muito obrigada.

Senador Inácio Arruda.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Se-

nadora Gleisi, estamos aqui com a nossa colega Jô 
Moraes, em nome das nossas mulheres da Bancada 
Federal do PCdoB; aqui também está o nosso Presi-
dente Renato Rabelo. Para nós uma felicidade que, 
diante de uma crise, a gente saia no salto. Acho que 
é isso que nós estamos conseguindo neste momento. 
Quer dizer, a Presidenta Dilma ter escolhido V. Exª, 
que mostrou não só no Executivo, numa empresa que 
é uma das mais importantes geradoras de energia do 
mundo, mas aqui no Senado da República, num curto 
espaço de tempo, um destaque especialíssimo, não 
só em defender um Governo democrático, popular, 
progressista e do campo da esquerda, mas em ques-
tões, como levantou há pouco o Senador Suplicy, da 
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mulher, de bom trato, de bom cuidado com as mulhe-
res brasileiras. Então, nós estamos felizes pela esco-
lha da nossa Presidenta de escolher V. Exª. E que V. 
Exª conte com o nosso apoio, o apoio do PCdoB, para 
que o Governo tenha sucesso. O seu êxito é, de fato, 
como disse o Senador Valadares, o sucesso do Go-
verno. E, ao mesmo tempo, nós temos a confiança de 
que a sua presença ali no núcleo do Governo ajuda 
a reforçar esta necessidade de coesão, de uma coli-
gação tão importante para o sucesso do nosso País. 
Então, parabéns a V. Exª. É o nosso desejo, o desejo 
do PCdoB, da nossa bancada aqui no Senado e na 
Câmara dos Deputados. Obrigado.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Muito obrigada, Senador Inácio Arruda. E meus cum-
primentos ao Presidente Renato Rabelo.

Obrigada.
Senador Armando Monteiro. (Pausa.)
Acho que o Senador Armando saiu.
Senadora Kátia Abreu.
A SRA. Kátia Abreu (Bloco/DEM – TO) – Eu 

gostaria, Senadora, e agora Ministra, de parabenizá-la 
pelo novo cargo que vai ocupar, a partir de hoje, como 
Ministra da Casa Civil. Desejo sucesso em mais esse 
posto da sua carreira. E que Deus possa iluminá-la, o 
Espírito Santo, com muita sabedoria e senso de justiça.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– Amém.

A SRA. Kátia Abreu (Bloco/DEM – TO) – Quando 
você chegou aqui no Senado, as pessoas, curiosas, me 
perguntavam, às vezes, a seu respeito. E nesse pouco 
período aqui, eu respondia: ela tem profundidade, ela 
estuda as matérias que defende. Eu acho que isso é 
essencial. Faz a diferença nas mulheres que ocupam 
cargos. Portanto, V. Exª já tem essa referência aqui e 
sua referência de gestora no passado. Na Casa Civil, 
é disso que precisamos. Acho que o Brasil, o Governo, 
a Presidente da República precisa de uma gestora do 
seu lado na Casa Civil. Desejo-lhe muito boa sorte e, 
no que puder contar comigo, estarei à sua disposição.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Muito obrigada, Senadora Kátia, muito obrigada.

Senador Gim Argello.
O Sr. Gim Argello (PTB – DF) – Senadora Gleisi, 

da mesma forma como os demais Senadores, gostaria 
de lhe desejar muita boa sorte. Deus a ajude nessa 
nova missão. Quero dizer que, na sua passagem no 
Senado, todos nós aprendemos a admirá-la muito pelo 
seu conhecimento, firmeza, beleza interior e exterior, 
por gostar das crianças, gostar de todas as causas e, 
mais do que isso, pela sua competência. A senhora 
reúne várias qualidades na sua pessoa. Sou orgulho-
so por ter convivido com a senhora aqui e saber que, 

a partir de agora, será a Ministra-Chefe da Casa Civil. 
Conte comigo, conte com a bancada do PTB, que ire-
mos estar sempre junto quando V. Exª precisar. Para-
béns de verdade!

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Muito obrigada, Senador Gim Argello, muito obrigada.

Senador Waldemir Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Se-

nadora Gleisi, nós do Mato Grosso do Sul já conhece-
mos a competência e a determinação de V. Exª. Fico 
duplamente feliz, porque tenho certeza de que Mato 
Grosso do Sul terá uma grande aliada lá com a sua 
presença. Fico particularmente feliz, porque, no pou-
co convívio que tive com V. Exª, pude perceber que V. 
Exª tem uma característica que me impressiona muito: 
quando discute uma matéria, o faz com profundidade, 
com conhecimento de causa. V. Exª não dá palpite; V. 
Exª realmente discute as questões. E discute-as com 
firmeza e com convicção. V. Exª até para divergir o faz 
com lealdade. Aprecio as pessoas que divergem de 
frente, com lealdade. Tenho certeza de que a escolha 
da Presidenta Dilma não poderia ter sido mais feliz. 
Torço por V. Exª e a impressão que tenho é a de que, 
no Senado, V. Exª tem 81 Senadores que torcem pelo 
seu sucesso, pelo sucesso do Brasil. Aliás, acho que 
o Brasil estará muito bem conduzido na Casa Civil nas 
mãos competentes de V. Exª. Sucesso.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Muito obrigada, Senador Moka, com quem já tive prazer 
de conviver no Mato Grosso do Sul, muito obrigada.

Senadora Lúcia Vânia.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Faço um apelo aos Colegas no sentido de que 
sejam brevíssimos, uma vez que pode parecer que o 
Senado está obstruindo a posse da Ministra.

A SRA. Lúcia Vânia (Bloco/PSDB – GO) – Sena-
dora Gleisi, receba o meu abraço e o desejo de muito 
sucesso nesse novo desafio que V. Exª assume a partir 
de hoje. Quero dizer que V. Exª tem o nosso respeito e 
que se mostrou aqui, nesta Casa, sempre persistente, 
determinada e, acima de tudo, leal aos seus princípios 
e ao seu Partido. Quero testemunhar que, durante os 
embates que tivemos aqui, os mais acalorados, V. Exª 
sempre manteve a serenidade, porém com muita fir-
meza. Portanto, merece o nosso respeito e a nossa 
admiração. Um abraço e muito sucesso.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Muito obrigada, Senadora Lúcia Vânia, muito obrigada.

Senador Marcelo Crivella.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Se-

nadora Gleisi, V. Ex,ª no pouco tempo em que esteve 
conosco nesta Casa, mostrou-nos não só a beleza, 
a ternura, a bondade da alma feminina, mas também 
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as resistências morais e de caráter da mulher brasi-
leira. V. Exª vai agora assumir um dos postos mais im-
portantes desta República e vai representar milhões 
de mulheres. Que a sua competência possa ajudar a 
construir, juntos, este Brasil dos nossos sonhos. Que 
Deus a abençoe.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Amém. Muito obrigada, Senador.

Senador Epitácio Cafeteira.
O Sr. Epitácio Cafeteira (PTB – MA) – Senadora, 

hoje vejo o acerto do povo do Paraná, quando esco-
lheu V. Exª para um cargo no Senado. E a Presidente 
Dilma acertou, mas deixou o Senado de luto com a 
ida de V. Exª. Era o que tinha a dizer.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– Obrigada, pelo carinho, Senador Epitácio, muito 
obrigada.

Senador Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Sena-

dora Gleisi, a minha intervenção será rápida, respeitando 
a orientação do nosso Presidente. Quero cumprimentar 
V. Exª pelo novo cargo que vai exercer. V. Exª, eu já disse 
e reitero todos os dias no meu Estado do Mato Grosso, 
é uma das mais brilhantes Senadoras que temos nesta 
Casa, não menosprezando as demais, muito pelo contrá-
rio. Mas passei a admirá-la não só pela sua competência, 
mas, acima de tudo, pela sua coerência aqui, defendendo 
as suas idéias, teses, acima de tudo, coerente com o seu 
partido. De maneira que quero cumprimentá-la, com a 
certeza de que V. Exª vai fazer um belo trabalho na Casa 
Civil, sobretudo criando uma interação também com as 
minorias aqui, o que é fundamental, tendo em vista que 
o exercício da democracia se faz através do diálogo e do 
entendimento. De maneira que torço, peço a Deus que lhe 
dê realmente boas orientações, no sentido de construir-
mos um Brasil mais justo e, acima de tudo, um país onde 
todos nós possamos exercitar a verdadeira democracia 
que sonhamos e esperamos. Parabéns e sucesso a V. Exª!

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Muito obrigada, Senador Jayme. Muito obrigada.

Senador Eunício.
O Sr. Eunício Oliveira (Bloco/PMDB – CE) – 

Senadora Gleisi, para parabenizá-la pela escolha fei-
ta pela Presidente Dilma e desejar-lhe muito sucesso: 
que a senhora faça, na Casa Civil – e todos nós temos 
certeza disso – o que fez aqui, durante esse período 
em que ficou no Senado da República. Dedicação, 
obstinação, desejo de um Brasil mais justo foi o que 
a senhora demonstrou aqui pelo seu trabalho. Perde 
esta Casa uma Senadora dedicada, obstinada e muito 
trabalhadora, mas ganha a Presidente Dilma uma gran-
de auxiliar e, com certeza, ganha o Brasil uma grande 
Ministra. Parabéns e que Deus a ilumine!

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Amém. Muito obrigada, Senador Eunício, inclusive pelo 
carinho com que tratou meus projetos na Comissão 
de Constituição e Justiça.

Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Se-

nadora Gleisi Hoffmann, já posso tratá-la de Ministra. 
Quero parabeniza V. Exª, que, nesse curto convívio 
que tivemos aqui, no início desta legislatura, demons-
trou competência, determinação e um diálogo com a 
oposição que nos permitiu aprofundar o debate, não 
só no plenário, mas muito mais nas Comissões, pelo 
trabalho que V. Exª desenvolveu. Como disse o Sena-
dor Eunício, o Governo perde uma Senadora corajosa 
e valorosa. A oposição vai ficar numa situação mais 
tranquila porque V. Exª não vai estar vigiando-nos, em 
especial a mim, já que sentamos próximos e V. Exª 
fica fazendo marcação corpo a corpo, quer dizer, fica 
difícil a gente tentar uma brecha! Mas o Brasil ganha 
uma Ministra que, como V. Exª já declarou, vai tratar 
da gestão em âmbito de Governo, dos grandes proje-
tos. Tenho certeza absoluta de que as portas da Casa 
Civil estarão abertas para que possamos, em audiên-
cia com a Ministra, dialogar com relação aos projetos 
que interessam ao Brasil, à Amazônia e, em especial, 
ao meu Estado, o Pará. Que Deus a abençoe, ilumi-
ne e proteja na nova missão que lhe foi confiada pela 
Presidenta Dilma!

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Obrigada, Senador Flexa Ribeiro. Agradeço.

Senador Ataídes. 
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – Mi-

nha Senadora, hoje a nossa honrosa Ministra, estou há 
poucos dias nesta Casa, trinta dias aproximadamente. 
Mas esses trinta dias foram suficientes para perceber, 
Excelência, a sua atuação serena, dinâmica, corajo-
sa, principalmente naqueles debates mais quentes 
que tivemos nesta Casa nesses últimos dias. O povo 
brasileiro deve estar muito contente com a sua che-
gada ao Governo Federal, não tenho dúvidas. Peço 
a Deus que continue iluminando-a e dando-lhe muita 
sabedoria, porque o povo brasileiro está muito carente. 
Parabéns, Ministra!

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Obrigada, Senador Ataídes. 

Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Meus 

cumprimentos a V. Exª e meus cumprimentos à Presiden-
ta. Acho que a escolha não poderia ter sido mais feliz. 
V. Exª, nesses cinco meses em que esteve nesta Casa, 
realmente se impôs à admiração e ao respeito a todos 
nós. V. Exª foi a grande Senadora que se identificou na 
defesa do Governo da Presidente Dilma. Em qualquer 
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assunto, em qualquer momento, em qualquer hora, em 
qualquer apontamento feito ao Governo, lá estava V. Exª 
apresentando argumentação, explicando. A Presidente 
Dilma, diz a imprensa, escolheu para Chefe da Casa Civil 
a “Dilma da Dilma”. Parece que a expressão é correta. 
Por toda análise que se faz de V. Exª, do seu passado, 
da sua história, V. Exª é uma tocadora até, uma lutado-
ra, uma coordenadora, uma técnica. E tenho certeza de 
que a Chefe da Casa Civil, com V. Exª, estará realmente 
à altura daquilo que deve ser. Na minha opinião, a Minis-
tra Dilma marcou o Governo Lula. Eu sempre digo que 
o governo do Lula foi um antes da Dilma e outro depois 
da Dilma na Chefia da Casa Civil. Acho que V. Exª tem 
todas as condições para ser isto, pela sua competência, 
pela sua capacidade, cá entre nós pela sua simpatia, pela 
maneira efusiva com que V. Exª recebe, pelo diálogo que 
V. Exª tem com todos, independentemente de partido. 
Eu vou ser-lhe sincero: eu senti, desde ontem, em toda 
a imprensa, em todos os jornalistas, em todos os cida-
dãos uma torcida imensa para que a senhora dê certo.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Muito obrigada.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – E te-
nho certeza de que dará.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) 
– Amém.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Esta-
rei rezando e, com muito carinho, com muito respeito, 
tenho a convicção de que V. Exª marcará a história na 
Casa Civil do Governo Dilma. Muito obrigado a V. Exª 
por nos honrar aqui!

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Muito obrigada, Senador Pedro Simon. V. Exª é uma 
referência para mim na política. 

Muito obrigada.
Senador Garibaldi Alves.
O Sr. Garibaldi Alves (Bloco/PMDB – RN) – Se-

nadora, não felicito V. Exª; as minhas felicitações são 
para a Presidente Dilma e para mim, no acerto que fiz 
em votar nela para a Presidência da República. Tenho 
certeza de que V. Exª, pelas informações que colhi, vai 
prestar relevantes serviços, cada vez mais, ao Brasil.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Muito obrigada, Senador. Muito obrigada. 

Eu queria agradecer, Sr. Presidente: muito obri-
gada por esta oportunidade. Sei que aqui retirei o 
horário de vários Senadores. Agradeço o carinho e a 
deferência. Senti-me muito honrada pela presença dos 
Senadores nesta Casa hoje. 

V. Exªs podem ter certeza: eu levo o Senado co-
migo e vou ser sempre lá um ouvido atento à voz desta 
Casa, porque tenho a responsabilidade da gestão, mas 

sei que a avaliação política é fundamental para que os 
projetos, os programas do nosso Governo deem certo.

Tenham aqui todos a minha maior e mais profunda 
gratidão, especialmente a V. Exª, Presidente Sarney, 
pelo recebimento que me fez aqui. E quero mandar um 
cumprimento muito especial ao Senador Itamar Franco, 
que está no hospital e me telefonou. Eu quero que ele 
melhore muito, eu já tinha ligado também. Agradeço 
muito o carinho que ele teve nessa hora.

Muito obrigada, Senadores. Convido todos para 
a posse.

Senador Aloysio, vou perder minha posse!
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 

SP) – Não perca, não! Se a senhora perder a posse, 
quem perde é o Governo. Quero apenas lhe dar um 
grande abraço e desejar boa sorte à senhora.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT –PR) – 
Obrigada.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP) 
– Foi um privilégio ter convivido com a senhora durante 
esses meses aqui, no Senado. Felicidades à senhora!

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Muito obrigada.

Senador Aloysio, eu queria dizer também da sa-
tisfação de ter convivido esses meses com V. Exª, uma 
pessoa que admiro muito, muito mesmo!

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
Muito obrigada ao Senado da República.

Durante o discurso da Sra. Gleisi Hoff-
mann, o Sr. José Sarney, Presidente deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Sra. Marta Suplicy, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senadora Gleisi, a senhora leva do Senado 
dois testemunhos. Um, que é o do apreço do Senado 
por V. Exª, na unanimidade dos apartes e nos elogios 
que foram feitos a V. Exª, ao seu desempenho, à sua 
capacidade de trabalho e à marca que deixa no Sena-
do Federal. O outro testemunho é o de V. Exª sobre o 
Senado, da importância do Senado, desta instituição e 
o que ela significa para o Brasil, para o povo brasileiro.

Também V. Exª leva o sentimento da expectativa 
melhor possível e quase a certeza do seu grande de-
sempenho, da sua grande ajuda para o Governo da 
Presidente Dilma.

Suspendo a sessão por dois minutos, para que a 
Senadora possa receber os cumprimentos.

(A sessão é suspensa às 15 horas e 58 
minutos; e é reaberta às 16 horas e 3 minu-
tos, sob a Presidência do Sr. Cyro Miranda.)

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler:
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O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – O Ofício lido vai à sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Volto, agora, à lista de oradores.

Com a palavra a Senadora Vanessa. (Pausa.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 

ordem, Presidente, para um esclarecimento. Hoje te-
remos Ordem do Dia?

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Teremos sim, senhor. V. Exª deverá aguardar, 
mais ou menos, 40 a 50 minutos, quando, então, após...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – V. 
Exª, então, poderia me inscrever pela Liderança da 
oposição? 

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Com o maior prazer!

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
lhe agradeço.

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Passo a palavra à Senadora Lúcia Vânia. 
(Pausa.)

A Senadora Lúcia Vânia pede para permutar.
Chamaremos o próximo, S. Exª Senador Antonio 

Carlos Valadares. (Pausa.)
Vou passar a palavra para a Liderança.
Com a palavra o Senador Mário Couto.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 

– GO) – Pois não.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – A minha inscrição pela 
Liderança estava aí há algum tempo.

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Perdão! Senador Mário Couto, permita-me. 
Cometi um equivoco.

Pela Liderança, tem a palavra o Senador Paulo 
Davim.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ontem, apresentei nesta Casa um 
projeto de lei – mais um que apresento – destinado a 
melhorar ou pelo menos a oferecer uma fonte alterna-
tiva de financiamento da saúde. Todos sabemos que a 
saúde do Brasil é subfinanciada. O País investe apenas 
4% do seu PIB no financiamento da saúde. 

Da mesma forma, alguns dias atrás, apresentei um 
projeto de lei, destinando 15% das multas de trânsito 
para a saúde. Considerando que, no Brasil, somente no 
ano passado, o Sistema Único de Saúde gastou mais 
de R$200 milhões só com internações de acidentados 
do trânsito, acho razoável que um percentual das mul-
tas também seja destinado à saúde pública do Brasil 
e aplicado nos hospitais de trauma.

Ontem, apresentei um projeto de lei que destina 
os prêmios não reclamados das loterias para a saúde.

No ano passado, as loterias destinaram para o 
Ministério dos Esportes R$369 milhões; para os clu-
bes de futebol, R$34 milhões; para o Comitê Olímpico 
Brasileiro, R$143 milhões; para o Comitê Paraolímpico, 
R$25 milhões; para o Fundo de Investimento do Estu-
dante Superior (Fies), R$624 milhões; para o Fundo 
Nacional da Cultura, foram destinados, em 2010, R$249 
milhões; para o Fundo Penitenciário Nacional, R$264 
milhões; para a Seguridade Social, R$1,490 bilhão; 
para a Apae e para a Cruz Vermelha, R$3 milhões.

Portanto, observamos que a destinação social das 
loterias contempla algumas instituições e alguns pro-
gramas; entretanto, não contemplam a saúde pública.

Há alguns anos, o Governo criou a Timemania, uma 
ideia louvável, para ajudar os clubes de futebol a paga-
rem suas dívidas com a Previdência. Então, também é 
razoável que desta fonte saia algum recurso para a saúde 
pública. E estou apenas querendo destinar para a saúde 
os prêmios não reclamados, os prêmios prescritos.

No ano passado, os prêmios prescritos corres-
ponderam a R$168.963.000. Quero destinar os valores 
desses prêmios não reclamados para o Fundo Nacional 
de Saúde e que sejam aplicados no Programa Saúde 
da Família, programa de grande alcance social, cujos 
recursos a ele destinados seguramente possibilitarão 
a sua ampliação, o seu incremento e vão torná-lo mais 
abrangente e resolutivo.

Apresentei esse projeto ontem e fiquei de tecer 
comentários hoje.

Sr. Presidente, hoje à tarde, dei entrada a um 
requerimento de minha autoria, de acordo com o art. 
222, solicitando a esta Casa Voto de Aplauso à Drª 
Selma Maria Bezerra Jerônimo.

A Drª Selma é professora do Departamento de 
Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte e recebeu um prêmio da Sociedade Americana 
de Medicina Tropical, de onde passou a ser membro 
honorário.

A Drª Selma Maria Bezerra Jerônimo é profes-
sora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
e trabalha com o programa de pesquisa do Calazar, 
doença infectocontagiosa muito comum no Norte e no 
Nordeste do Brasil. 

Portanto, quero registrar esta homenagem e apre-
sentar esse projeto de lei, que destina os prêmios 
não reclamados nas loterias para o Fundo Nacional 
de Saúde, para que sejam aplicados no Programa de 
Saúde da Família.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 

– GO) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – A Presidência encaminhará o voto de aplau-
so solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Muito obrigado, Senador Paulo Davim.

Pergunto se Senadora Lúcia Vânia vai falar agora 
ou se quer permutar. (Pausa.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora 
do microfone.) – Não, ela cedeu para mim.

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Cedeu? Senão, seria o senhor mesmo.

Senador Mário Couto, o senhor terá o tempo re-
gimental e mais o que for necessário.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – V. Exª é um ho-
mem que entende o Parlamento, por isso, deixa os 
Senadores à vontade.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador 
Pedro Simon, V. Exª há muitos anos está neste Sena-
do. V. Exª é um dos mais experientes Senadores deste 
Parlamento, Senador Pedro Simon. 

Eu recebi em meu gabinete, ontem, uma notifi-
cação, se assim posso falar, da Comissão de Ética, 
me avisando que o Pagot – aquele Pagot, Brasil, que 
todos já conhecem – pede a minha cassação por de-
coro parlamentar.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP. 
Fora do microfone.) – O quê? Está doido?

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
tenho em mãos aqui. Fui comunicado, ontem, pela 
Comissão de Ética.

Diz ele que eu não posso mais falar no nome 
dele aqui. 

Ora, Pagot, eu apenas falei, aqui, o que o Tribunal 
de Contas da União esclarece a mim, mas, Pagot, tu 
jamais vais calar a minha voz aqui. Jamais. A não ser 
que tu uses de outros métodos – já comecei a descon-
fiar. Aí, talvez, tu consigas, mas continuar defendendo 
o dinheiro público, Pagot, eu vou continuar defendendo 
o dinheiro público. Olha, Brasil, aonde chega a audá-
cia do Pagot! 

O Pagot, primeiro, lesou os cofres deste Senado. 
Tens de devolver, para eu deixar de te chamar 

de ladrão, tens de devolver o dinheiro do Senado. Se 
tu devolveres, talvez eu não te chame mais de ladrão. 
Agora, o pior é que vou aumentar ainda mais a frase, 
Pagot. Vou ter de aumentar: além de ladrão, és burro, 
porque tu não podes cassar o meu mandato, Pagot. 

Ora, logo tu, que o Tribunal, todos os anos, manda 
dizer que cometes irregularidades. Logo tu, que levas-
tes R$500 mil daqui do Senado, Pagot!

Aí, ele diz assim, na representação dele, Brasil:

Dos Fatos – O Senador Mário Couto Fi-
lho por reiteradas vezes na tribuna do Sena-
do Federal, afrontando este local sagrado da 
democracia brasileira, proferiu palavras inju-
riosas e caluniosas contra a pessoa de Luís 
Antônio Pagot, atingindo assim a sua honra, 
em seu aspecto objetivo e subjetivo, de cidadão 
honesto [dá vontade de rir], trabalhador (...) 

Senador Jayme Campos, tu que és lá da terra do 
Pagot, ele está dizendo, aqui, que eu ofendi a honra 
dele, que ele é um homem honesto e trabalhador. Só 
vendo a tua fortuna, Pagot. 

Disseram-me na rua, fala-se por aí, e o Palocci 
e o Pagot dão o mesmo caldo: “Olha, Senador Mário 
Couto, o Palocci tentou imitar Cristo.” Falei: “Não!” “Ele 
tentou imitar Cristo.” 

Cristo fez o milagre da multiplicação dos pães. 
Cristo pegou cinco pães – Pagot e Palocci, a mesma 
coisa –, multiplicou para cinco mil e serviu àqueles 
que o escutavam. 

Isto foi o Senador Ataídes que me trouxe das ruas: 
o Palocci tentou imitar, fazer o milagre da multiplicação. 
Em pouco tempo, Palocci multiplicou o real. Só que ele 
cometeu um grande equívoco: conseguiu o milagre da 
multiplicação do real, mas não fez como Cristo. Cristo 
conseguiu e deu para as pessoas; Palocci ficou com 
o real para si. A mesma coisa, o Pagot. 

Olha, Pagot, olhando para Cristo, eu diria assim: 
Cristo, afaste de mim esse cálice. Que eu nunca possa 
ser contaminado, na minha vida, meu Pai, pelas atitu-
des do Palocci e do Pagot. 

O Tribunal de Contas da União aponta irregulari-
dades graves em 32 obras do DNIT. O órgão que mais 
cometeu irregularidades, de toda a Administração Pú-
blica brasileira, é aquele dirigido pelo Pagot. 

Esse homem tem muita força neste Governo, 
Senador Aloysio. Esse homem faz o que quer com o 
dinheiro público. Esse homem já me levou por quatro 
vezes ao Supremo, tentando calar a minha voz. Agora, 
entra no Conselho de Ética do Senado para cassar o 
meu mandato. 

Pagozinho, não vai ser por aí, Pagozinho. Tu não 
vais conseguir cassar o meu mandato assim.

Ele é muito bem protegido. 
Nação brasileira, eu nunca vi um cidadão com 

tanto relacionamento. Esse cidadão é poderoso. Esse 
cidadão é milionário! 

Ora, calculem o apartamento do Palocci. Esse 
aí, é só mandar uma comissão, eu vou pedir agora, 
vou pedir a formação de uma comissão para levantar 
o patrimônio do Sr. Pagot. 
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O Sr. Palocci vai dizer ao Pagot: “Eu sou fichinha 
perto de ti, Pagot. Eu me sinto tão pequenininho perto 
de ti, Pagot.” 

Precisamos, Senadores, precisamos, meu Pre-
sidente, imediatamente, formar uma comissão de Se-
nadores para levantar o patrimônio do Sr. Pagot. Tentei 
isso por várias vezes, Aloysio. Esta minha luta é longa. 
Já se vão, aí, quase quatro anos lutando para mos-
trar quem é o Sr. Pagot à Nação brasileira, mas esse 
homem é forte, esse homem é protegido! Às duas 
horas da madrugada tiraram as assinaturas da CPI, 
arquivando a CPI aqui. Ninguém toca nesse homem! 
Isso é um mau exemplo à Nação brasileira, isso é um 
mau exemplo para os administradores brasileiros! Se 
não pega nada com o Palocci, todo mundo pode fa-
zer o que quiser nesta Nação! Isso é uma vergonha! 
E o desgramado ainda vem tentar me intimidar aqui 
neste Senado, o sem-vergonha, o patife! Descarado! 
Está aqui na minha mão: entrou no Conselho de Ética 
contra a minha pessoa, para calar a minha voz. 

A Globo, Pagot, o jornal O Globo, Brasil, mandou 
fazer um levantamento em 333 obras do DNIT. 

Brasil, todas, todas tinham irregularidades. Todas!

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Se 
um dia Pagot – eu vou descer, Presidente –, você con-
seguir provar que é honesto, não precisa tu entrares 
na Comissão de Ética; prova que tu és honesto que eu 
peço a minha retirada daqui deste cenário. Eu mesmo 
a peço, Pagot! Se tu provares que tu és honesto, não 
precisa tu entrares no Supremo nem tentares cassar o 
meu mandato aqui. Eu mesmo peço para sair. Agora, 
tu não vais me impedir nunca. Em cansei de te chamar 
de corrupto, cansei. Por isso eu troquei a palavra para 
ladrão. E agora eu posso te chamar de um ladrão bur-
ro, porque tu expões a tua riqueza e tu tentas cassar 
um Senador da República, quando tu não conheces 
as leis. Mas tudo é a tática da intimidação.

Pensas tu, Pagot, que estás lidando com um co-
varde? Já era tempo de tu saberes que o Senador Má-
rio Couto não é covarde! Que o Senador Mario Couto 
não vai parar nunca de proteger aqueles que pagam 
os seus impostos! É, Pagot, este é o pior bandido que 
tem: é aquele que rouba o bolso do pobre brasileiro 
que paga os seus impostos em dia. É esse dinheiro, 
Pagot, é exatamente esse dinheiro que eu quero prote-
ger desta tribuna. Esse dinheiro que tu desvias, Pagot, 
comprovado pelos Tribunais, esse dinheiro é do povo 
brasileiro, Pagot! Esse dinheiro é da Nação! Esse di-
nheiro é para melhorar as estradas brasileiras, Pagot! 
Nunca para o teu bolso. Esse dinheiro é para a saúde, 
para a educação brasileira, para manter a segurança 

deste País, para as estradas, Pagot, que estão todas 
danificadas neste País. Sequer pode-se indicar uma 
estrada que esteja boa, com exceção das terceirizadas. 

E ninguém o tira. Não tem Dilma, não tem nin-
guém que tenha a coragem de tirar o Pagot do cargo. 
O homem está completamente protegido. Não sei por 
quê? O povo brasileiro sabe. Eu sei também. Eu sei o 
porquê, e o povo brasileiro sabe por que o Pagot está 
tão blindado assim.

Senador Ataídes, com muita honra.
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – Meu 

notável Senador Mário Couto, volto a repetir: sou um 
“chegante” nesta Casa. E vejo que um pedido de cas-
sação do nobre Senador é meramente uma brincadeira 
incabível, do meu ponto de vista, vez que estamos em 
um regime Democrático de Direito, e que, nós Senado-
res, temos todo o direito de expor as nossas ideias de 
forma clara e sucinta. E, dessa forma, é o que vejo que 
o nosso Senador sempre tem colocado desta tribuna. 
Percebo, meu caro Senador, que V. Exª é um homem 
de atitude, muita atitude. E o povo brasileiro é carente 
de homens de atitude como V. Exª. Pode ter certeza, 
nobre Senador, que se o povo brasileiro pudesse ter 
acesso a esta tribuna, nessas últimas semanas, faria 
das suas palavras as palavras deles. Não tenho dúvida 
disso. Então, eu admiro sempre o meu nobre compa-
nheiro Mário Couto. Parabéns, Senador.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Obrigado, Senador. 

Só mais dois minutos, e eu concluo, Sr. Presidente.
Senador Alvaro.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador 

Mário Couto, apenas uso deste aparte para, mais uma 
vez, transmitir a solidariedade da bancada do PSDB. 
V. Exª tem o direito de dizer o que desejar dizer desta 
tribuna, mesmo que não concordemos. É um direito 
de V. Exª. Veja o que diz o Ministro Celso de Mello: “A 
garantia constitucional da imunidade parlamentar em 
sentido material (Constituição Federal, art. 53, caput) 
exclui a possibilidade jurídica de responsabilização 
civil do membro do Poder Legislativo por danos even-
tualmente resultantes de suas manifestações orais 
ou escritas, desde que motivadas pelo desempenho 
do mandato ou externadas em razão deste, qualquer 
que seja o âmbito espacial em que se haja exercida a 
liberdade de opinião, ainda que fora do recinto da pró-
pria Casa Legislativa, independentemente dos meios 
de divulgação utilizados nestes, incluídas as entrevis-
tas jornalísticas”. Portanto, V. Exª é livre. V. Exª tem a 
Constituição a defendê-lo. É uma bobagem represen-
tar contra um Parlamentar por entender que ele esteja 
dizendo coisas que desagradam. V. Exª pode continuar 
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com a sua coragem e com a sua ousadia na tribuna 
do Senado.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Obri-
gado, Senador Alvaro.

Desço desta tribuna, Sr. Presidente, lendo algu-
mas informações que tenho selecionado do Dnit: Glo-
bo, Folha de S.Paulo, Tribunal de Contas.

(O Sr. Presidente fez soar a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já 
vou descer, Presidente.

Globo: “Dnit é um ninho de irregularidades”; Fo-
lha: “Irregularidades encontradas pelo TCU somam 
um bilhão de reais em contratos”. Um bilhão, Nação 
brasileira! 

E esse homem quer que eu fique calado! Esse 
homem quer levar o dinheiro público no silêncio, sem 
que ninguém possa perturbá-lo! Pagot, eu tenho o de-
ver, Pagot! É minha obrigação, Pagot! O povo do Pará 
que me mandou para cá, Pagot, me obrigou, um mi-
lhão e meio votos, me obrigou a chegar a esta tribuna 
e denunciar os ladrões da Pátria brasileira! 

A covardia, Pagot, não faz parte da minha vida. 
A minha vida está exposta, Pagot, para quem quiser. 

Mas a maior vontade que eu tenho é entrar neste 
Dnit. Infelizmente, meu nobre Aloysio, este homem é 
blindado pelo Governo. Infelizmente somos a minoria. 
Infelizmente estamos perdendo o poder de fiscalizar 
o Governo. Isto é muito ruim para a nossa Pátria. Isto 
é extremamente grave para a nossa Nação, para o 
nosso povo, que tem neste Senado a esperança fis-
calizadora deste País.

Pagot, tu já devias estar na cadeia, Pagot, há mui-
to tempo Pagot! Tu estás com muita sorte, não brinca 
com a sorte; não brinca com a sorte!

Meu nobre Presidente, antes de descer desta tri-
buna, peço a V. Exª que aceite a solicitação deste Se-
nador – devo dar entrada amanhã na Mesa –, pedindo 
que um grupo de parlamentares possa, pelo menos ter 
a condição de pedir ao Sr. Pagot que possa nos informar 
seu patrimônio. Eu quero saber o patrimônio do Pagot, 
o que ele tem lá, nobre Senador Jayme, lá nas suas 
terras, eu quero saber que patrimônio o Pagot tem? 

Mas posso garantir, Presidente, que o Palocci, 
quando souber do patrimônio do Pagot, vai dizer as-
sim: “Oh, me tiraram só por causa de um apartamento! 
Só por causa de um apartamento me tiraram da Casa 
Civil, e o Pagot, olha o que o Pagot tem e ele fica lá, 
meu Deus do céu!” Que prestígio tem o Pagot? Mais 
do que o Palocci. E aí é preciso respeitar, Presidente. 
Aí é preciso respeitar.

Pagot, quero te desejar felicidades na tua vida, 
e te dizer o seguinte: e te dizer o seguinte: esta boca 

tu não vais calar. Sinceramente, eu acho que tu és um 
ladrão. E um grande ladrão!

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 

– GO) – Muito obrigado, Senador Mário Couto.
Passo a palavra agora ao Senador Jayme Cam-

pos. 
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, meu caro Senador Cyro Miranda, que 
preside esta sessão, Srªs e Srs. Senadores, ao iniciar 
esta breve fala de hoje, eu gostaria de expressar meus 
mais confiantes cumprimentos à nova Chefe da Casa 
Civil da Presidência da República, nossa prezada e 
competente colega, Senadora Gleisi Hoffmann, que 
assume em virtude de acertada decisão e feliz esco-
lha da Presidente Dilma Rousseff.

Parabenizando Sua Excelência, congratulo-me 
com a classe política, na saudável expectativa de ter-
mos virado a página dos lamentáveis escândalos que 
vêm marcando esta importantíssima instância de nossa 
República nos últimos tempos, para assistirmos a um 
verdadeiro avanço institucional, com a oxigenação de 
uma nova Casa Civil, desempenhando o altaneiro papel 
que lhe cabe, tanto na elevada qualidade da assistência 
prestada à Chefe da Nação, quanto no monitoramen-
to de metas, programas e diretrizes da ação gover-
namental e, muito especialmente, no aprimoramento 
das relações do Executivo com o Congresso Nacional.

Vejo com extremo otimismo o momento em que 
ocorre essa mudança. Apesar da gravidade da crise 
ética enfrentada pelo Governo Federal, entre os riscos 
e oportunidades que se abrem com a escolha da Se-
nadora para esse cargo tão desgastado, alimento uma 
grande confiança no exercício das funções e prerroga-
tivas da nova Ministra, principalmente no que concerne 
a seu equilibrado desempenho quanto à análise do 
mérito, conveniência e conformidade das propostas a 
serem enviadas pelo Executivo ao Parlamento.

Como uma das mais relevantes missões da Casa 
Civil, Senador Mário Couto, a coerência no trato e en-
caminhamento das matérias legislativas, sobretudo das 
medidas provisórias, pode agora ganhar novas feições. 

A meu ver, temos nós, congressistas, boas razões 
para manter a esperança em melhores dias. Dias de 
mais harmonia e respeito na discussão dos importan-
tes projetos do Poder Executivo que chegam a esta 
Casa, onde prevaleça a lógica sobre as contradições; 
o bom senso sobre incongruência; a clareza sobre a 
obscuridade.

Acredito termos amadurecido para além das pai-
xões e imposições partidárias, em prol da cooperação 
e ajuda mútua, com ações mais coordenadas, nas 
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imperiosas demandas políticas da governabilidade, 
com efetiva parceria entre Governo e Oposição, num 
ambiente de cordial consideração e dignidade, no qual 
se valorizem as boas ideias e o interesse nacional, in-
dependentemente da paternidade ou dos dividendos 
eleitorais das iniciativas em questão.

Ao longo dos 81 anos de sua história, a Casa 
Civil do Brasil, meu caro Presidente, com leves alte-
rações de nomenclatura, teve até hoje à sua frente 43 
Ministros, nomeados por 19 Presidentes da República.

É desnecessário destacar a vital importância 
deste órgão para a condução político-administrativa do 
País, assim como desnecessário é lembrar que dele 
proveio nossa atual Presidente.

Porém, não é de todo desnecessário examinar-
mos o tamanho do desgaste moral sofrido por seus 
últimos dirigentes.

A Nação não esquece a época de José Dirceu, 
quando nem ele nem o então Presidente Lula nada 
sabiam sobre os deslavados desvios e o horroroso 
esquema do “mensalão”.

Também não se esquece o episódio da demis-
são de Lina Vieira, da Receita Federal, assim como o 
episódio dos “aloprados”, com dossiês secretos e o 
comprovado tráfico de influência de Erenice Guerra. 
Da mesma forma, dificilmente se esquecerá o inexpli-
cável enriquecimento de Antônio Palocci. Todos esses 
acontecimentos tendo como palco justamente a Casa 
Civil, instituição que deveria primar pelo idoneidade e 
cujos titulares deveriam ostentar ilibado comportamen-
to, em princípio acima de qualquer suspeita.

A nomeação de uma Senadora do Partido dos Tra-
balhadores, com histórico de moralidade e excepcional 
atributos do ponto de vista gerencial, com excelente 
trânsito no Congresso, parece reunir os ingredientes 
necessários para que possamos crer em horizontes 
mais radiantes para a melhoria da imagem pública e 
da eficiência deste órgão de cúpula.

Esta é a hora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, para pôr fim aos conflitos, para dar mais atenção 
à articulação política, às indispensáveis negociações 
com parlamentares e partidos. Uma boa chance para 
solidificar e expandir a base de sustentação do Gover-
no e, acima de tudo, para estender a mão à colabo-
ração das oposições, sempre colocando o bem estar 
do povo e o interesse do Brasil acima de tudo o mais.

Renovando, portanto, à ilustre Senadora Gleisi 
Hoffmann meus sinceros votos de uma profícua ges-
tão, conclamo os nobres pares para que empenhemos 
nosso apoio e depositemos nossa confiança nos resul-
tados, que em breve hão de vir, do trabalho certamente 
dedicado e eficaz da nova Ministra, rumo à reabilitação 
da Casa Civil; rumo à união de esforços, à concórdia, 

à transparência, ao respeito, à consideração e à ética 
que a todos nós brasileiros é devida.

Sr. Presidente, espero que a nova Chefe da Casa 
Civil, realmente, possa restabelecer não só a autori-
dade que cabe a ela, ocupando tão importante cargo, 
mas, acima de tudo, busque também o diálogo com 
as minorias nesta Casa, pois, lamentavelmente, nos 
últimos tempos, eu confesso que o Governo, através 
do Poder Executivo, tem tratado a minoria aqui como 
se fosse menor que os demais Senadores desta casa.

Portanto, torço e espero que ela respeite o Con-
gresso, e, acima de tudo, possamos abrir um diálogo 
maduro, um diálogo onde possamos contribuir com o 
nosso País, através de boas políticas públicas para o 
povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 

– GO) – Muito obrigado, Senador Jayme Campos, como 
sempre, com as suas exposições e o seu pensamento 
brilhante e lúcido.

Passo a palavra agora ao Senador Alvaro Dias, 
pela Liderança.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Cyro 
Miranda, Srs. Senadores, pretendo fazer uma abor-
dagem ainda sobre a demissão do Ministro Palocci. 
Mas, antes, quero fazer a leitura de um comentário 
que considero importante registrar nos Anais do Se-
nado Federal.

Faço um registro, Sr. Presidente, do lançamento 
da obra Saga Brasileira – a longa luta de um povo por 
sua moeda, de autoria da Jornalista Miriam Leitão. Os 
grandes personagens do livro são o Plano Real e o 
povo brasileiro. Nele, a estabilização da economia, fruto 
da ação do PSDB, é referência fundamental.

Reproduzo da tribuna trechos de uma qualifica-
da análise da obra, feita pelo competente economista 
Hélio Duque. Com apuro, Hélio Duque destaca que o 
livro é leitura obrigatória para os brasileiros conscien-
tes. A autora, segundo Hélio, sistematizou e conden-
sou os terríveis desafios que permitiram ao Brasil se 
livrar da hiperinflação que implodia a vida de milhões 
de famílias, levando-as ao desespero de não poderem 
enxergar um futuro para seus filhos e netos.

Mirian Leitão, sem dúvida, resgata, para conhe-
cimento das novas gerações que não conheceram o 
câncer inflacionário, o que significa ter uma moeda 
estabilizada.

A Editora Record, ao editar a obra da ex-
celente profissional, colunista do Jornal O Glo-
bo, presenteia os seus leitores com o livro a se 
incorporar, com méritos, na história econômica 
brasileira. Nele a autora transcreve números 
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irrefutáveis da calamidade social expressada 
pela hiperinflação. Nos 15 anos que antecede-
ram o Plano Real, a inflação acumulada foi de 
13 trilhões e 342 bilhões. Comparativamente, a 
partir do Real, de julho de 1994 até dezembro 
de 2009, a inflação acumulada foi de 196,87%. 
No apogeu do descontrole inflacionário, entre 
dezembro de 1979 a janeiro de 1991, com as 
maxidesvalorizações do Ministro Delfin Neto 
(governo Figueiredo), Plano Cruzado, Plano 
Verão, Plano Bresser e os Planos Collor I e 
Collor II, a partir de 1991, a inflação acumula-
da atingiu a cifra inacreditável de 13 trilhões e 
342 bilhões”, escreve Hélio Duque.

A obra, entre outros méritos, como bem destaca 
Hélio Duque, é de fácil leitura, objetiva e sem a tecni-
calidade do economês.

Sabemos que a complexidade e o rebuscamento 
das obras dos economistas muitas vezes distanciam 
o público leigo da sua leitura.

A obra de Miriam Leitão dimensiona o povo bra-
sileiro como grande protagonista que convivia diaria-
mente com remarcações de preços, mercadorias que 
desapareciam para logo em seguida surgir com novos 
preços. A família brasileira, penosa e dolorosamente, 
vivia guerra diária para abastecer o seu consumo de 
alimentos básicos. Esse conflito se estendia pelo coti-
diano da sociedade atingindo suas despesas e gastos.

Hélio reforça sua análise reproduzindo em seu 
texto a opinião do economista Persio Arida, um dos 
autores do Plano Real, em artigo no O Globo:

Miriam leitão conta-nos a história da nos-
sa moeda entremeando conversas de bastido-
res, depoimentos pessoais, erros e acertos da 
política econômica. Longe dos muitas vezes 
aborrecidos textos acadêmicos, o que se lê é 
uma história viva, fluente.

Por fim, enaltecemos mais uma qualidade da 
obra: o livro tem, ainda, o mérito de apontar a origem 
da hiperinflação. Miriam Leitão é objetiva:

Quero desmistificar a idéia de que na 
ditadura militar (1964-1985) a política ia mal, 
enquanto a economia ia bem. Os governos 
democráticos herdaram uma bomba, que ti-
veram de desarmar. Uma herança maldita de 
descontrole fiscal, dívida externa e correção 
monetária.

Diz, em seu livro, Miriam Leitão.
Feito esse registro, Sr. Presidente, quero desta-

car que o Brasil vive na esfera pública uma crise de 

proporções e de conseqüências imprevisíveis. Há sim 
uma crise institucional.

Quando o Ministro Palocci pede demissão e as 
pessoas imaginam que podemos virar a página, acre-
ditam na impunidade de forma absoluta.

Não há como virar a página, Senador Cyro Mi-
randa. Essa página não pode ser virada sem que se 
busque a verdade e se esclareça à opinião pública 
brasileira sobre as denúncias que impactaram forte-
mente no País.

As denúncias que envolvem o Ministro Palocci 
são novas e são velhas. As velhas têm origem em Ri-
beirão Preto, na administração municipal, passando 
pelo Governo Lula, quando em Brasília se instalou 
uma casa denominada República de Ribeirão Preto, 
onde, segundo denúncias, inclusive na CPI dos Bingos, 
negócios eram realizados com a presença de lobistas 
que exercitavam o tráfico de influência de forma visível. 
Acabamos, nesse episódio, assistindo a uma afronta à 
Constituição, com a quebra do sigilo bancário do ca-
seiro Francenildo, que testemunhava as reuniões na 
denominada República de Ribeirão Preto.

Hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, o 
Senador Demóstenes Torres tentou convocar o Presi-
dente da Caixa Econômica Federal exatamente para 
esclarecer depoimento à Polícia Federal, reafirmando 
que fora o Ministro Palocci o responsável pela quebra 
do sigilo bancário do caseiro Francenildo, que acionou 
o Estado brasileiro, exigindo indenização por danos 
morais. 

Portanto, é um itinerário tortuoso percorrido pelo 
Ministro Palocci até o último escândalo que decretou a 
sua demissão do Governo Dilma Rousseff.

E nós indagamos: Com a demissão, podemos 
aceitar o caso como encerrado? A demissão pode 
ser sentença de absolvição? A demissão nos exime 
da responsabilidade de buscar a verdade e esclare-
cer a opinião pública brasileira, buscando respostas 
para as questões ainda não esclarecidas, como, por 
exemplo, a quem o Ministro Palocci prestou serviços 
através da sua consultoria, que natureza de serviço 
prestou ele? Consultoria implica produção intelectual. 
Que produção intelectual ofereceu Palocci, para me-
recer os elevados ganhos auferidos por sua empresa? 
Alegar que a cláusula de confidencialidade o impede 
de responder essas questões é desconsiderar o pre-
ceito constitucional da transparência e da publicidade 
dos atos na atividade pública.

E não há que se alegar que não se pode abrir 
informações que digam respeito ao interesse de em-
presas do setor privado. Essas empresas, quando con-
trataram os serviços do Ministro Palocci, sabiam quem 
era Palocci: ex-Ministro da Fazenda, Deputado Federal, 
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relator de projetos importantes no Congresso Nacio-
nal, com vínculos estreitados com o Poder Executivo 
e tráfego fácil nos escaninhos do Governo. Portanto, 
uma figura certamente preparada para o exercício do 
tráfico de influência. Se não há esclarecimentos, se não 
há produção intelectual visível, qual alternativa resta? 
Resta a alternativa do tráfico de influência.

Nos últimos dias, transferiram demasiada res-
ponsabilidade ao Procurador-Geral da República. A 
intenção era colocar sobre seus ombros toda a carga 
de responsabilidade. Afirmavam sempre: “estamos 
aguardando o pronunciamento do Procurador-Geral 
da República sobre as explicações do Ministro Palocci. 
Estamos aguardando a decisão do Procurador-Geral 
da República”. Era a afirmação que partia do gabinete 
presidencial, como se já estivesse definido qual seria 
o destino a ser dado pelo Procurador à representação 
protocolada pela oposição no primeiro momento da 
crise vivida, como se o Procurador-Geral da República 
fosse infalível, como se a sua palavra fosse terminativa. 
Ora, o Procurador não é infalível, sua palavra não é 
terminativa e nós temos responsabilidades no que diz 
respeito à busca da verdade. Senador Cyro Miranda, 
é bíblico: “conhecereis a verdade, e a verdade vos li-
bertará”. Nesse caso, há o risco de não conhecermos 
a verdade.

Evidentemente, a oposição não poderá instalar 
CPI porque não terá o número de assinaturas – 27 no 
Senado Federal – para sua viabilização. Com isso, a 
minoria se vê privada do exercício de uma atividade 
que lhe compete: fiscalizar o Executivo. Não há como 
afirmar agora que o Ministro deixou de ser Ministro, 
deixou de ser homem público, passou a ser cidadão 
comum e deve responder apenas na Justiça. Não há 
com dissociá-lo. O exercício da atividade privada em 
parceria com a atividade pública exercitada durante o 
ano eleitoral não, evidentemente, foi sepultado. O Mi-
nistro exerceu atividade...

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Vou 
concluir, Sr. Presidente.

...ao tempo em que exercia atividade pública 
e participava do comando da campanha eleitoral da 
Presidente eleita.

Obviamente, se não há esclarecimentos, estamos 
autorizados a pressupor que há, sim, envolvimento da 
campanha eleitoral da Presidente eleita na movimen-
tação financeira da empresa do Sr. Palocci. É um di-
reito que nós temos de não só fazer a ilação, mas de, 
com certa razão de força, pressupor que há, sim, um 
envolvimento, e, portanto, caberia a esta instituição, o 

Senado Federal, instalar uma CPI, sim, para investigar 
e esclarecer a opinião pública brasileira.

O requerimento está vivo, obviamente, mas cer-
tamente...

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Con-
cluindo, Sr. Presidente.

...certamente, não teremos o número de assinatu-
ras. Vamos continuar acompanhando o desdobramento 
dos fatos no Ministério Público Federal. E que o Brasil 
possa, um dia, viver um cenário de maior transparência 
de publicidade dos atos governamentais e de respeito 
à sociedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Muito obrigado, Sr. Senador Alvaro Dias.

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

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Pois não.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu estou inscrito 
pela liderança. Eu queria saber se, sem o sacrifício da 
minha fala pela liderança, eu podia fazer um comen-
tário sobre a fala do Senador Alvaro Dias. É possível?

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – É possível, sim.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Eu quero dizer que eu concordo com a análise do 
Senador Alvaro Dias. Nós tivemos fatos que dão ideia 
de uma promiscuidade entre poder público e poder 
privado a partir de uma pessoa. Nesse ponto, estou 
de acordo com a análise, com tudo. 

Apenas, eu creio que, com a saída do Ministro 
Palocci, o assunto deixou de ser uma questão do Go-
verno, passou a ser uma questão de uma pessoa pri-
vada que cometeu falhas quando estava no exercício 
não tanto da Casa Civil, mas antes, como Deputado, 
tudo isso. 

Para mim, a partir de agora, o assunto diz res-
peito à polícia e ao Judiciário, ou seja, não competiria 
mais a nós utilizarmos nosso tempo para apurarmos 
aqueles fatos em relação à Casa Civil. A Casa Civil 
hoje é da ex-Senadora Gleisi. Então, é o único ponto 
de discórdia. 

Nesse sentido, creio que a CPI era necessária, já 
que o Ministro Palocci não se explicava, e eu assinei 
sim a CPI, mas, para mim, a partir desse momento, não 
se justifica uma CPI para analisar o comportamento 
errado de uma pessoa que foi pública e que agora é 
apenas privada. 

Eu só queria manifestar essa minha posição.
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O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque.

Passo agora a palavra para o eminente Senador, 
xará, Ciro Nogueira.

O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro, eu gosta-
ria de, hoje, parabenizar o Poder Legislativo do Estado 
do Piauí, que, no último dia 6, completou quatro anos 
de operação da nossa TV Assembleia Canal 16. Que-
ro registrar que o funcionamento dessa emissora, Sr. 
Presidente, é uma conquista em que devemos louvar o 
trabalho do nosso Presidente Themístocles Filho, que, 
ao lado de outros Deputados, conseguiram implantar 
uma tevê que é um marco na história da comunica-
ção das Assembleias Legislativas do Estado do Piauí.

Desse modo, quero estender meus cumprimen-
tos a toda a equipe de jornalistas, colaboradores, às 
pessoas que fazem a nossa TV Assembleia no Esta-
do do Piauí.

Quero registrar também, Sr. Presidente, uma 
grande preocupação que temos com a saúde pública, 
em especial no Estado do Piauí. Apesar dos crescen-
tes investimentos, temos enfrentado recorrentes cri-
ses no setor, que, sem dúvida, exigem uma resposta 
imediata do Governo.

Por essa razão, estou aqui para lançar um apelo 
ao nosso Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, cuja 
contribuição ao povo do Piauí tem sido de grande im-
portância, quero ressaltar.

A capital piauiense, Srªs e Srs. Senadores, tem 
vivido um drama no setor de saúde pública assistencial.

Teresina não tem condições de custear a quanti-
dade de atendimentos que são realizados diariamen-
te na rede municipal de saúde e passa por uma crise 
sem precedentes.

Relatório que foi entregue ontem a mim pelo nobre 
Prefeito Elmano Ferrer não deixa dúvidas de que preci-
samos de uma resposta urgente do Governo Federal.

De 2006 para cá, as transferências de recursos 
da União para a Prefeitura, no setor de saúde, estão 
inalteradas, ou seja, o Município não recebeu nenhum 
incremento na receita do Sistema Único de Saúde. 
Enquanto isso, a despesa do Município por habitante 
na área de saúde saltou assombrosamente, Sr. Presi-
dente, de R$295,00 em 2006 para R$607,00 em 2010. 
Com imenso esforço, a Prefeitura passou a custear 
as despesas dos pacientes com recursos próprios, 
na tentativa de evitar um caos iminente. A Fundação 
Municipal de Saúde trabalha atualmente no seu limite. 
Temos lá, graças a Deus, um grande Secretário, que 
é um ex-reitor da Universidade Federal, o Dr. Pedro 
Leopoldino.

Sr. Presidente, devo ressaltar ainda um grande 
problema vivido pela rede municipal de saúde de Tere-
sina, em que apenas 40% dos pacientes são pessoas 
que moram em Teresina. Os demais são provenientes 
do interior do Piauí e de outros Estados, como Mara-
nhão e Pará. O resultado é que os próprios teresinen-
ses acabam sendo penalizados devido à excessiva 
demanda. Identificamos essa situação principalmente 
nas ações de atendimento de emergência do HUT, o 
Hospital de Urgência de Teresina, mas os hospitais mu-
nicipais dos bairros também passam por uma superlo-
tação. As despesas com os atendimentos de urgência 
com pacientes do Estado chegaram, no ano passado, 
a R$24,6 milhões. No mesmo período, os pacientes 
que procuram atendimento em Teresina vindos do Ma-
ranhão custaram R$11,3 milhões, ou seja, o grande 
número de atendimentos de pacientes que procuram 
a rede de saúde municipal inviabiliza o sistema. 

A Prefeitura assinala um custeio do HUT no valor 
de R$5,5 milhões por mês. Desse valor, R$1,5 milhão 
é repassado pelo Governo Federal; o Governo do Es-
tado contribui com o pagamento dos seus 436 servi-
dores que eram do antigo pronto-socorro do Hospital 
Getúlio Vargas; o restante, cabe ao nosso Município 
de Teresina cobrir. 

A insuficiência de recursos federais afeta forte-
mente os nossos hospitais. Sofrem os pacientes, os 
profissionais de saúde, os familiares, enfim, sofre toda 
a população, em especial a de Teresina. 

Outro apelo que faço ao Ministro Padilha é em 
defesa da agilidade da distribuição do cartão nacio-
nal do SUS no nosso Estado do Piauí. A implantação 
do programa tornará possível controlar os serviços 
prestados e o número de atendimentos, dando uma 
real dimensão das nossas necessidades nessa área. 
Essa medida só traz benefícios. Além de identificar os 
usuários do SUS, o cartão facilitará a vida do próprio 
cidadão, que poderá acompanhar o histórico de con-
sultas médicas, exames e cirurgias.

Então, Sr. Presidente, para encerrar, quero des-
tacar apenas que conto, mais uma vez, com a sensi-
bilidade do Ministro Alexandre Padilha, que sempre 
demonstrou, quero ressaltar, um grande apreço ao 
nosso Estado do Piauí.

É isso que tenho a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 

– GO) – Muito obrigado, Senador Ciro Nogueira, gran-
de representante do Estado do Piauí.

Passo a palavra, agora, pela Liderança, ao Se-
nador Cristovam Buarque.

Senador Cristovam, peço permissão para sau-
dar os alunos do Curso de Relações Internacionais da 
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Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, 
que nos honram com sua presença.

Muito obrigado.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Tam-
bém aproveito para saudá-los e dizer que aproveitem, 
estando aqui, para ver qual é o trabalho desta Casa.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós tive-
mos, nestas últimas 24 horas, ou pouco mais, uma si-
tuação bastante, eu diria, interessante na democracia 
brasileira. Nós pudemos ver as vantagens da democra-
cia. O que aconteceu com a saída do Ministro Palocci, 
com todo esse fato, teve um vencedor, Senador Jarbas 
Vasconcelos: a democracia. A democracia, inclusive, 
que permite consultores ganharem dinheiro, mas que 
permite à imprensa levantar suspeitas quando esse 
ganhador tem um cargo público. A democracia que faz 
com que esta Casa repercuta o que a imprensa diz ao 
descobrir. Foi uma vitória nossa.

A democracia, também, que faz com que um mi-
nistro, sobre o qual pesam suspeições, tenha de dei-
xar o cargo, apesar de sua importância. Tudo isso é 
prova da democracia e da vitória da democracia. Mas 
precisamos tirar lição disso para a democracia daqui 
para frente, Senador Aloysio. 

E aí que venho fazer aqui, em primeiro lugar, um 
apelo à Presidenta da República e também à nova Che-
fe da Casa Civil: que entendam que democracia se faz 
com o Congresso, e Congresso se faz com governo e 
oposição. Essa é a primeira coisa. É preciso respeitar 
a oposição, e falo como membro do bloco de apoio ao 
Governo. Por isso que, no aparte à Senadora Gleisi, eu 
lhe disse que sugeria vir aqui uma vez por mês para 
tomar um café e conversar com os parlamentares; in-
clusive, de preferência, com os da oposição. Citei até 
o Senador Aécio Neves como sendo o convidado dela 
para tomar café aqui.

Pois bem. Eu creio que, no espírito da democra-
cia, é preciso haver Governo e oposição, situação e 
oposição, mas, às vezes, é preciso encontrar posições 
suprapartidárias. Talvez este seja o grande desafio 
nosso hoje: encontrar pontos suprapartidários que nos 
unam em uma luta pelo Brasil.

Eu cito cinco pontos, Senador Aloysio, e faço 
um desafio, Senadora Vanessa, ao Governo e a nós 
próprios.

1º Por que não chegamos a um compromisso 
rígido, de lá e de cá, entre nossos lados, sobre a es-
tabilidade monetária? Aliás, isso tem sido feito ao 
longo desses últimos dezesseis anos, desde que o 
Presidente Itamar com o Ministro Fernando Henrique 
Cardoso construíram uma ideia que, naquela época, 
não teve o apoio do PT – fico à vontade, porque era 

do PT, mas eu a apoiei. Refiro-me ao Plano Real. Isso 
virou suprapartidário.

Está na hora, no momento em que a gente vê 
riscos de inflação, de voltar a considerar como supra-
partidária a luta pelo controle dos gastos públicos, 
visando a não deixar que a inflação saia do controle.

2º A consolidação da democracia. Isso tem que 
ser suprapartidário. Isso exige, portanto, que o Governo, 
que a situação entenda que não é possível continuar 
governando com medidas provisórias na liberalidade 
e da forma como é feito. É preciso chegarmos rapida-
mente a um projeto – e o Senador Sarney vem ten-
tando – que ponha o Poder Legislativo com a força do 
Poder Executivo no que se refere à definição das leis. 
Por que a gente não consegue fazer isso de maneira 
suprapartidária, se até com o Código Florestal estão 
tentando fazer isso?

3º A luta pela erradicação da miséria. A Presidenta 
lançou um projeto. Eu não sei se é o melhor, mas nós 
não estamos nos envolvendo nisso. Por que a gente 
não dá sugestões, não combate alguns aspectos? Não 
com o objetivo de polemizar oposição e Governo, mas 
de chegar a uma posição comum de como, de fato,...

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Fora do microfone.) – Pediria um pouco mais de tempo. 

Pediria mais dois ou três minutos, no máximo. 
Dois minutos.

Por que não tentamos chegar a algo supraparti-
dário, Senador Jarbas, sobre a consolidação da demo-
cracia, quebrando esse desequilíbrio que existe hoje 
entre o poder do Executivo e o poder do Legislativo?

Quanto à erradicação da miséria, como eu dizia, 
por que a gente não chega a um programa comum que 
o Governo não comemore sozinho? E, portanto, não 
seja ele sozinho que elabore e aceite nossas críticas.

O quarto, até para não sair do meu tema, é uma 
revolução na educação neste País. Isso não tem que 
ser uma bandeira de governo; tem que ser uma ban-
deira de toda a Nação brasileira. Por isso, exige opo-
sição e situação.

Finalmente, o risco da desindustrialização bra-
sileira. Este País, que deu um grande salto na indus-
trialização, está virando um país agrícola, está virando 
um país primário. Felizmente ainda o setor agrícola 
consegue manter a renda nacional crescendo. Mas 
um país que se baseia sobretudo na renda do setor 
agrícola não é um país de futuro. O país do futuro é o 
que se baseia na industrialização fundamentada em 
ciência e tecnologia.
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São cinco pontos, Senador Cyro, que sugiro. Pode 
ser uma coisa de Dom Quixote estar falando disso aqui 
diante da polarização que temos entre situação e opo-
sição, diante de um governo que não ouve a oposição 
e diante de uma oposição que não traz propostas para 
o governo – falemos com franqueza.

Quero aproveitar esse dia em que houve essa 
vitória da democracia para deixar aqui essa sugestão, 
esse desafio. Vamos tentar, pelo menos um grupo de 
nós, encontrar os pontos de acordo, de convergência, 
em nome da consolidação, de uma maneira mais am-
pla, da democracia e, para sua alegria, da democracia 
social no Brasil também.

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Muito obrigado, Senador Cristovam.

Convido para fazer uso da palavra a grande Se-
nadora Vanessa Grazziotin, pelo Estado do Amazonas.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
da oradora.) – Obrigada, Senador Cyro Miranda. Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, companheiros e com-
panheiras, estivemos há pouco participando, no Pa-
lácio do Planalto, vários Senadores, o Presidente da 
Casa, Presidente José Sarney, do ato da solenidade 
de transmissão do cargo do ex-Ministro Palocci para a 
já Ministra-Chefe da Casa Civil, Senadora que acaba 
de se licenciar, Gleisi Hoffmann.

Uma solenidade simples, mas extremamente 
destacada, porque tenho certeza absoluta de que a 
Presidenta Dilma acertou não apenas porque coloca 
uma mulher no Ministério, mas uma mulher que tem 
sim, diferentemente do que temos ouvido nessas últi-
mas horas, muita experiência administrativa. 

Foi Secretária, com muito êxito, do Estado do 
Mato Grosso do Sul e Diretora Financeira, talvez até 
um cargo muito mais complexo do que Presidente, da 
Itaipu Binacional.

Tenho certeza absoluta de que a Senadora Glei-
si Hoffmann não fará apenas um belo trabalho, mas 
manterá com esta Casa, com a Câmara dos Deputa-
dos e com o Parlamento brasileiro um diálogo que não 
só é importante, mas necessário na política brasileira. 

Mas, Sr. Presidente, feito esse registro, quero 
falar um pouco do que foi a nossa ida e a nossa expe-
riência, na última 2ª feira, quando visitamos uma das 
áreas de grande conflito agrário no Brasil, uma área 
localizada entre as divisas dos Estados de Rondônia, 
Amazonas e Acre. 

O Brasil assistiu, com muita comoção, aos acon-
tecimentos das últimas semanas, quando cinco sindi-
calistas, líderes do movimento camponês, foram as-
sassinados da forma mais vil, da forma mais bárbara. 

Esta Casa aprovou, há alguns dias, a formação 
de uma comissão externa, para acompanhar toda essa 
problemática do campo: a insegurança com que vivem 
agricultores brasileiros, sobretudo na região amazô-
nica, e quais os fatos que levam a essa situação de 
tamanha insegurança. 

Estivemos – eu, Senador Pedro Taques, Senador 
Randolfe Rodrigues e Senador Valdir Raupp – visitan-
do, repito, a região entre os Estados do Amazonas, do 
Acre e de Rondônia.

Fizemos uma audiência pública significativa, par-
ticipativa, mas muito ilustrativa do que é a realidade 
daquela região, porque agricultores e agricultoras saí-
ram, na madrugada, de caminhão, para fazer parte da 
audiência pública. São brasileiros e brasileiras muito 
humildes, que vivem naquela região uma dificuldade 
inimaginável para quem vive na cidade. São pessoas 
que estão na terra. Muitos deles – aliás, a maioria – vi-
vendo em assentamentos feitos e organizados pelo Go-
verno Federal, mas que passam dificuldades extremas.

Se nós pegarmos o mapa, por exemplo – e lá 
fizemos uma reunião em um vilarejo do Município de 
Porto Velho, em Extrema –, estávamos a quase 400km 
de distância da sede, Senador Aluizio Nunes, da sede 
da cidade de Porto Velho, mas dentro do município 
desta cidade. 

Logo ali do lado, há o Estado de Amazonas, com 
inúmeras vicinais e inúmeros assentamentos de agri-
cultores. Inúmeros!

Nessa região são três vilarejos, entre os quais 
Extrema, onde tivemos aproximadamente um aglome-
rado de quatro mil pessoas; Nova Califórnia; e outros 
aglomerados. Na região toda vivem aproximadamente 
trinta mil brasileiros e brasileiras. E lá não tem telefone 
celular. O telefone celular não chegou àquela região. 
Mas se olharmos, Senador Gurgacz, no mapa do Brasil 
lá vai estar Lábrea, um município do Estado do Amazo-
nas, que tem telefone celular; Porto Velho, Município do 
Estado de Rondônia, tem telefone celular. Agora, tem 
onde o telefone celular? Nas sedes das cidades, nas 
cidades apenas. As comunidades, as aglomerações 
populacionais não são localidades com pouca gente, 
não. Estão no entorno da BR-364 e são trinta mil pes-
soas, no entanto, não têm telefone celular. 

Aliás, aquele povo, Senador Cristovam Buarque, 
vive à margem de tudo o que existe na sociedade. Eles 
são muito mais do que agricultores, do que produto-
res familiares, são produtores familiares sem terem 
a possibilidade de acessar financiamentos públicos 
porque não têm título da terra, mesmo os que vivem 
nas áreas de assentamento do Incra. Até agora não 
receberam o título da terra. E é uma situação que per-
dura há trinta anos.
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Nós ouvimos lá, por exemplo, um cidadão chama-
do Eugênio Vacaro, que vive há trinta anos no Estado 
de Rondônia, num assentamento chamado Reca, que 
disse que eles não têm o título da terra, não têm. São 
pessoas que produzem com muita dificuldade. Vimos 
que alguma coisa o Governo do Estado do Amazonas 
tem levado.

O próprio Adelino Ramos, que foi assassinado 
barbaramente com cinco tiros, foi a uma dessas loca-
lidades, a um desses vilarejos, em Rondônia, e rece-
beu cinco tiros de um pessoa que chegou caminhando, 
atirou, matou e saiu caminhando, mais adiante, na es-
quina, pegou uma moto, havia uma motocicleta, com 
um condutor, parado, que o levou embora. E a Polícia 
não estava ali.

Vejam, essas pessoas, esses agricultores já es-
tavam se organizando para lutar contra a realidade im-
posta. O Sr. Adelino Ramos, que presidia o Movimento 
Camponês Corumbiara, estava organizando a sua co-
munidade, Poraquê, e, lá, eles já tinham conseguido 
a demarcação da área pelo Incra, como uma área de 
assentamento. Estavam apenas aguardando a licen-
ça ambiental para promover, para promover, o manejo 
florestal e disso viver. Enquanto isso, eles produziam 
hortaliças e vendiam nessas comunidades: Extrema, 
Vista Alegre e Nova Califórnia.

E, além de plantar, conseguir os meios para sua 
subsistência, a subsistência de suas famílias, eles tra-
balham como verdadeiros fiscais do meio ambiente, 
porque lá na região são muitos madeireiros, Senador 
Mozarildo, que praticam...

(Interrupção do som.)

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) –... o ato ilegal – eu já termino, Sr. Presidente– de 
extrair a madeira, sem qualquer licença. Vale ressal-
tar que tanto o município no Amazonas, quanto o de 
Porto Velho são municípios incluídos na relação dos 
48 que mais desmatam. Portanto, todas as licenças 
estão suspensas, todas as licenças para a realização 
de atividade econômica ligada à floresta. Mas o que 
a gente mais vê lá são caminhões com toras. E essas 
pessoas, esses agricultores eram quem denunciava 
efetivamente esses atos criminosos de madeireiros, 
de toureiros – que é um termo que eu nem conhecia, 
mas são conhecidos como toureiros porque prestam 
serviços aos madeireiros.

Sr. Presidente, nós, da comissão externa, que 
já fomos ao Amazonas e a Rondônia, vamos ao Pará. 
Amanhã está se deslocando uma equipe, coordenada 
pela Ministra Maria do Rosário e o Ministro da Justiça, 
que irá ao Pará, onde passará o dia inteiro entre Be-

lém e Marabá, na proximidade de Nova Ipixuna, local 
do assassinato dos outros agricultores. 

No dia seguinte, na sexta-feira, eles irão até o 
Estado do Amazonas, porque a decisão tomada em 
reunião com a Presidente Dilma é no sentido de se 
somarem os esforços dos governos estaduais, dos 
governos municipais e da União para que a solução 
chegue o mais rápido possível. Não há necessidade 
de buscar, de criar um programa novo, basta que os 
programas já existentes cheguem lá: Terra Legal, Luz 
Para Todos. A bolsa de combate à miséria precisa atingir 
aquelas pessoas que são os mais brasileiros de todos 
os brasileiros. Os mais brasileiros, porque eles estão 
lá lutando duramente para sobreviver e ajudando o 
Brasil a preservar essa grande riqueza, que é a nossa 
biodiversidade, que são as nossas florestas.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 

– GO) – Muito obrigado, Senadora Vanessa Grazziotin.
Passo a palavra ao Senador Sérgio Petecão, pela 

Liderança do PMN.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Pela 

ordem, Sr. Presidente Cyro.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 

– GO) – Pois não, Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas uma consulta 
a V. Exª. Estamos aqui já aguardando há algum tempo, 
compreensivelmente, em razão da posse da nossa co-
lega na chefia da Casa Civil. Mas gostaria de saber de 
V. Exª em que momento iniciaremos a Ordem do Dia, 
já que exatamente agora são 17 horas e 23 minutos. 
Uma hora e vinte três minutos, portanto, além do que 
costumeiramente deve ocorrer, pelo menos regimen-
talmente deveria ocorrer nesta Casa. 

Consulto se iniciaremos de imediato a Ordem do 
Dia, ou se há alguma previsão para isso. 

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Pois não, Senador Aécio.

Passo neste momento a Presidência à 1ª Vice-
-Presidente da Casa, Senadora Marta Suplicy, que vai 
dar início à Ordem do Dia.

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

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – 
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Pois não, Senador.

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

O Sr. Cyro Miranda deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta 
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com a palavra, o Senador Eunício.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
eu tenho cobrado, há alguns meses, do Ministério dos 
Transportes, providências para a má conservação das 
estradas federais no Estado do Ceará.

Mas, por uma questão de justiça, eu venho ao 
plenário desta Casa para comunicar aos meus Pares 
e ao povo do meu Estado uma notícia extremamente 
alvissareira. 

Acabo de receber uma ligação do Ministro Sena-
dor Alfredo Nascimento informando que estará amanhã 
no Estado do Ceará dando uma ordem de serviço para 
a reconstrução de estradas federais, especialmente 
as BRs 230 e 222, no Estado do Ceará, e dando uma 
ordem de serviço para a conservação de todas as es-
tradas federais no Estado do Ceará.

Portanto, ele estará amanhã em Fortaleza para 
assinar várias ordens de serviço, inclusive essa ordem 
de serviço importante para a reconstrução da BR-222.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Com a palavra o Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Presidenta 
Marta, amigos Senadores e Senadoras presentes na 
sessão de hoje, primeiramente, eu queria fazer um re-
gistro especial da votação que tivemos hoje na CCJ, 
Comissão de Constituição e Justiça. 

E quero agradecer ao Presidente da Comissão, 
Senador Eunício, pela presteza e celeridade com que 
ele conduziu o projeto de autoria do Senador Pedro 
Taques que culminou com a decisão de fazer valer a 
vontade do povo acreano.

Hoje recebemos vários telefonemas nos parabe-
nizando e agradecendo pelo empenho que tivemos ali 
na comissão, no sentido, como eu já disse, no sentido 
básico da vontade popular, principalmente no regime 
em que vivemos. 

Algumas pessoas nos questionavam por conta 
da morosidade do Senado, mas nós que estamos aqui 
tivemos a preocupação de acompanhar de perto; sabe-
mos que a expectativa do nosso povo é muito grande 
por conta da forma como foi tirado o nosso horário. 
Mas, hoje, graças a Deus, o que podia ser feito aqui no 
Senado foi feito, apesar de alguns acharem que exis-
tiam interesses políticos, que o debate foi politizado. 
Não é nada disso. O que queríamos apenas é que a 
vontade do povo fosse preservada. 

Agora, segundo a Assessoria da Mesa, a Drª 
Cláudia, o projeto virá para o Presidente, terá cinco 
dias para apresentação de recursos. Na comissão não 

foi apresentada nenhuma emenda e aqui, com certeza, 
vamos cumprir este rito de mais cinco dias e, em se-
guida, o projeto será encaminhado à Câmara Federal. 

Eu conversava com o Deputado Flaviano Melo, 
tive a oportunidade de conversar com o Deputado 
Gladson Cameli e tenho certeza que a maioria dos 
Deputados Federais irão ajudar nessa articulação 
para que possamos estabelecer esse horário em bre-
ve espaço de tempo. Então, queria fazer este registro 
e queria também aproveitar a oportunidade de fazer 
um registro especial.

Nós estivemos em Cuiabá, na sexta-feira pas-
sada, participando de um fórum de debate promovido 
pela Assembléia Legislativa do Mato Grosso e também 
o Parlamento Amazônico. Queria parabenizar aqui o 
Deputado Estadual Messias de Jesus, que é o Presi-
dente do Parlamento Amazônico. 

Nós entendemos que o Parlamento Amazônico é 
um fórum de debate importantíssimo; e, naquele mo-
mento, eles lá, os deputados estaduais – e eu diria com 
toda a razão – já faziam o pleito de participar desta 
discussão que nós, aqui no Senado, iremos fazer que 
é a discussão do Código Florestal. 

Vejo que é um pleito mais do que justo, por enten-
der que os parlamentares estaduais estão nas bases 
e eles também têm todo o direito de participar e nos 
ajudar trazendo sugestões e informações para que nós 
possamos fazer um debate bastante amplo, apesar de 
eu ter acompanhado essa discussão do Código Flores-
tal lá na Câmara Federal, junto com o Deputado Aldo 
Rebelo, que, eu diria, percorreu este País todo, dando 
oportunidade para que todos os setores da sociedade 
participassem desse debate. Debater nunca é demais. 
E esse é um debate que, com certeza, estaremos vi-
giando porque queremos ter uma participação direta.

Queria fazer o registro dos Parlamentares que fa-
zem parte do Parlamento Amazônico, são nove Estados 
que compreendem a Amazônia Legal e, com certeza, 
poderão dar uma contribuição grande ao debate que 
será travado nesta Casa.

Queria agradecer também ao Presidente da As-
sembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Depu-
tado Riva, que nos recebeu não só a mim, mas também 
ao nobre colega Deputado do Mato Grosso que tam-
bém esteve presente naquele evento. Um evento que 
teve uma participação expressiva, com a presença de 
governadores, de deputados estaduais da Amazônia 
toda. Com certeza, saímos dali muito felizes com as 
informações que pudemos colher e que irá nos ajudar 
no debate do Código Florestal.

Então, era isto, para expressar a minha satisfa-
ção, parabenizar todos os Senadores que de forma 
direta ou indiretamente nos ajudaram ali na Comissão 
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de Constituição e Justiça para que hoje fechássemos 
com chave de ouro esta discussão da retomada do 
fuso horário do Acre, que tivemos hoje nesta Casa.

Srª Presidente, aproveito a oportunidade para pa-
rabenizar a nossa colega Senadora Gleisi Hoffmann, 
que assumiu a Casa Civil. Uma pessoa que, em tão 
pouco tempo, tivemos a oportunidade de conhecer no 
Senado. É uma pessoa muito querida, muito meiga. 
Estou torcendo para que ela possa fazer um bom tra-
balho à frente dessa Pasta tão importante junto com a 
Presidente. Com certeza, ela vai ajudar muito a nossa 
Presidente Dilma.

Obrigada, Presidente Marta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Petecão.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB - 

DF) – Srª Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Pois não, Senador Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
te, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje 
o PLC nº 29, de autoria originalmente do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e Territórios, que cria cinco 
vagas de desembargadores do TJDF. Em seguida, foi 
aprovado o regime de urgência. Eu já consultei vários 
líderes e nenhum se opõe a que se coloque em pauta, 
na Ordem do Dia, para que possamos apreciar ainda 
hoje esta matéria.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador, vamos então aguardar a chegada 
dos líderes e aguardar a manifestação de todos para 
colocar em votação.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE) – Srª. 
Presidente, a Liderança do Bloco manifesta integral 
apoio à demanda do Senador Rodrigo Rollemberg.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O PT apoia a manifestação do Senador 
Rollemberg.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
- PE) – Srª Presidente, pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Jarbas.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu acho 
profundamente lamentável o procedimento da Mesa de 
fazer com que uma minoria de Senadores aqui fique 
subordinada ao desejo da maioria que vai ao Palácio 
do Planalto, a uma posse.

O Senador Mário Couto indagou da Mesa, às 16 
horas e 03 minutos, se haveria Ordem do Dia. Disseram 

que ia ter Ordem do Dia. E aqui a gente fica ao bel-
-prazer do Presidente Sarney e dos líderes dos partidos.

Eu indagaria a V. Exª, que assumiu há pouco a 
Presidência, se vai ter Ordem do Dia e em que cir-
cunstância vai ser esta Ordem do dia, em que mo-
mento vai ser.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador, estamos tendo Ordem do Dia. Estou 
aguardando manifestação dos líderes para o requeri-
mento do Senador Rollemberg.

Estamos na Ordem do Dia.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 

revisão do orador.) – Srª Presidente, concordo com a 
manifestação do Sr. Senador Jarbas Vasconcelos. Or-
dem do Dia se inicia às 16 horas; isso é do Regimento. 
E V. Exª é uma regimentalista; tem demonstrado isso. 

Em relação ao requerimento do Senador Rollem-
berg, ele conta com o nosso apoio.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O PSDB dá apoio à manifestação.

O Líder do PMDB não está presente.
Vamos aguardar mais um pouco, Senador Rol-

lemberg. Assim que chegarem os outros líderes, nós 
interrompemos e fazemos a votação.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Obrigado, Presidente.

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

[ORDEM DO DIA]
Nós temos o Projeto de Lei do Senado nº 467, 1, 

2 e 3, mas não há acordo. Matéria de votação nominal, 
não há acordo, então nós vamos transferir.

São os seguintes os itens transferidos:
Item 1:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 451, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 467, de 2008-Complemen-
tar, da Senadora Ideli Salvatti, que altera a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, para acrescentar outras atividades de 
prestação de serviços às já passíveis de op-
ção pelo Simples Nacional.

Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Antonio Carlos Junior, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apresenta.
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Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 475, de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 
2010-Complementar (nº 12/2003-Complemen-
tar, na Casa de origem, do Deputado Sarney 
Filho), que fixa normas, nos termos dos incisos 
III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 
23 da Constituição Federal, para a cooperação 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, nas ações administrativas 
decorrentes do exercício da competência co-
mum relativas à proteção das paisagens na-
turais notáveis, à proteção do meio ambiente, 
ao combate à poluição em qualquer de suas 
formas e à preservação das florestas, da fau-
na e da flora e altera a Lei nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981.

(Pendente de:
– leitura do parecer da CCJ;
– emissão de pareceres da CRA e da 

CMA.)

Item 3:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 476, de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010 
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputa-
do Reginaldo Lopes), que regula o acesso a 
informações previsto no inciso XXXIII do art. 
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do 
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei 
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revo-
ga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e 

dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 janeiro de 
1991, e dá outras providências.

(Pendente de:
– leitura dos pareceres da CCJ, CCT e 

CDH;
– emissão de parecer da CRE.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Então passo a ler a Proposta de Emenda à 
Constituição, Item nº 4, a seguir:

[PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 11, DE 2011]

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 11, de 2011, tendo como 
primeiro signatário o Senador José Sarney, 
que altera o procedimento de apreciação das 
medidas provisórias pelo Congresso Nacional.

Parecer sob nº 255, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Aécio Neves, favorável, com 
a Emenda nº 1 da CCJ (Substitutivo), que 
oferece, com voto em separado do Senador 
José Pimentel.

A matéria constará da Ordem do Dia durante 
cinco sessões deliberativas consecutivas, em fase de 
discussão em primeiro turno, quando poderão ser ofe-
recidas emendas assinadas por um terço, no mínimo, 
da composição do Senado, nos termos do disposto no 
art. 358 do Regimento Interno.

Foram apresentadas as Emendas nº 2 a 4 de 
plenário.

Há sobre a mesa mais uma emenda do Senador 
Valadares.

A emenda, que é do Senador Valadares, altera o 
procedimento de apreciação das medidas provisórias 
pelo Congresso Nacional.

O texto será publicado.

É a seguinte a emenda:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Em discussão a proposta e as emendas que já 
foram apresentadas.

Estão inscritos o Senador Aécio...
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) –Srª 

Presidente, Paulo Bauer requer inscrição para discu-
tir a matéria.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Paulo Bauer. Vai haver 
discussão.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – 
Consulto a Mesa se eu estou inscrito para discutir a 
matéria, Presidente?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O Senador Aécio Neves é o primeiro inscrito. 
Depois, temos o Senador Pedro Taques, o Senador 
Aloysio Nunes e o Senador Paulo Bauer. Dez minutos 
regimentais são a inscrição. Senador Humberto Costa 
e Senador José Pimentel também. 

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, quero iniciar minhas palavras 
fazendo coro com o que disse aqui o Senador Jarbas 
Vasconcelos, meu Líder, Senador Alvaro Dias. É mui-
to importante que o cumprimento do Regimento se 
dê, enfim, em todas as circunstâncias. São quase 18 
horas, e estamos apenas agora iniciando a Ordem do 
Dia. Espero que tenhamos tempo, o tempo necessário 
para discutir já que hoje é o último dia dos cinco dias 
regimentais; discutir com a serenidade, mas com a pro-
fundidade necessária um tema de tamanha relevância. 

Srª Presidente, faço aqui minhas as palavras do 
Senador Pedro Simon, que, na Comissão de Justiça, 
disse, e aqui reitero, que não há tema mais relevante em 
discussão hoje no Congresso Nacional do que este que 
diz respeito ao trâmite das medidas provisórias nesta 
Casa. Por uma razão simples, óbvia e ao alcance de 
todos que acompanham os trabalhos parlamentares, 
não apenas os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras: 
o Congresso Nacional, como um todo, nas suas duas 
Casas, virou um instrumento eminentemente homolo-
gatório das ações do Governo Federal por meio das 
medidas provisórias. 

Desde lá atrás, no ano de 2001, já percebíamos, 
a partir da Constituinte de 1988, quando foi criado o 
instituto da medida provisória para substituir o decreto-
-lei que vinha trazendo distorções muito graves, distor-
ções que, naquele tempo, levaram o Poder Executivo 
a assumir de forma definitiva o papel de legislador em 
nome do Congresso Nacional.

Foi, exatamente, com esse sentimento, no mo-
mento ainda em que as medidas provisórias não ne-
cessitavam sequer de serem discutidas no Congresso 

Nacional, já que podiam ser reeditadas sucessivamente, 
a cada 30 dias, encontramos um grande entendimen-
to na Casa, liderado na época, ouso dizer, pelo então 
Presidente da Câmara dos Deputados, hoje o Senador 
que relata a PEC do Presidente José Sarney. Busca-
mos o entendimento com o então Presidente Fernando 
Henrique Cardoso e fizemos ali a mais profunda trans-
formação ocorrida até então no rito de tramitação das 
medidas provisórias, fazendo com que elas viessem, 
após um prazo de 120 dias, a ser discutidas pelo Con-
gresso Nacional, e a sua não aprovação significaria 
a revogação dos efeitos daquela medida provisória. 

Na época, nós contamos com a solidariedade do 
então Partido dos Trabalhadores, na oposição naquele 
instante. Mas, de lá para cá, nós encontramos outras 
distorções, e o retrato maior dessas distorções, Líder 
Alvaro Dias e Senador Jarbas Vasconcelos, é o que 
vem ocorrendo no plenário desta Casa: as medidas 
provisórias aqui têm chegado no último instante, às 
vezes várias ao mesmo tempo, tratando de assuntos 
os mais diversos e não correlatos, obrigando esta 
Casa a decidir sobre questões da maior relevância 
sem qualquer discussão, portanto, cometendo uma 
irresponsabilidade.

O que nós buscamos, a partir da iniciativa do 
Presidente José Sarney, que, a bom tempo, envia uma 
proposta de emenda à Constituição que define prazos, 
prazos específicos para a tramitação da medida provi-
sória na Câmara dos Deputados e prazos para que ela 
possa ser discutida no Senado da República, já que 
o que vem ocorrendo é a Câmara dos Deputados ab-
sorver praticamente a totalidade do tempo dedicado à 
tramitação dessa medida provisória nas duas Casas...

Pois bem. Partimos da proposta do Presidente 
José Sarney e, quando tive a incumbência honrosa, 
que me foi conferida pelo Senador Eunício Oliveira, de 
relatar essa matéria na Comissão de Justiça, busquei 
não transformar a PEC do Presidente José Sarney 
numa PEC do Senador Aécio Neves. Ao contrário – e 
V. Exª, Presidente Marta, é testemunha disso, como 
o são os diversos líderes Senadores que compõem 
a Comissão de Constituição e Justiça –, apresentei, 
em primeiro lugar, um substitutivo – ousado, sim – que 
resgatava aquilo que era essencial e deve ser essen-
cial para que a medida provisória seja editada: a sua 
constitucionalidade. 

Portanto, é necessário que ela atenda aos re-
quisitos – e conhece muito bem isso o Senador Pedro 
Taques – de relevância e urgência, premissa funda-
mental, insubstituível para que uma medida provisória 
se justifique.

Pois bem. Discutimos amplamente a minha pro-
posta inicial na Comissão de Justiça e, naquela instan-
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te, Srª Presidente, Srs. Senadores, Sr. Líder Humber-
to Costa, ele deixou de ser o substitutivo do Senador 
Aécio e passou a ser o substitutivo da Comissão de 
Constituição e Justiça.

E construímos, ali, construímos um acordo, não 
diria inédito, mas raríssimo nesta Casa, pois foi um 
acordo unânime, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res. Todos os líderes partidários, a começar pelo Lí-
der do Governo, passando pelos líderes dos blocos, e 
aqui estão as notas taquigráficas que registram aquele 
momento importante na Comissão de Constituição e 
Justiça, passando pelos líderes da oposição; cons-
truímos um só texto, porque, naquele momento, nos 
despimos todos da nossa condição de sermos base 
de apoio, de sermos oposição para sermos aquilo que 
devemos ser acima de qualquer outra caracterização: 
defensores das atribuições do Congresso Nacional; 
portanto, Senadores.

E três questões fundamentais orientam esse novo 
texto que ora chega ao Senado Federal. Três apenas 
são passíveis aqui de registro. A primeira delas exata-
mente atende à proposta do Presidente José Sarney, 
e nós redefinimos apenas os prazos, garantindo que 
a Câmara tenha cinquenta dias para discutir e votar 
a matéria; o Senado Federal, 45; mais 15 dias de re-
torno à Câmara, se emendada no Senado Federal, 
somados aos dez dias para que a comissão especial 
por nós criada esteja pronta para discutir a admissibi-
lidade da matéria.

A segunda transformação é exatamente esta: a 
criação de uma comissão mista com doze membros 
da Câmara, doze membros do Senado da República, 
para que possamos, nessa comissão, discutir o que 
é essencial: a admissibilidade da medida provisória. 
Quando não encontrarem os Srs. Senadores e Depu-
tados membros dessa comissão os pré-requisitos de 
relevância e urgência, este será o caminho natural, in-
clusive proposto há tempos aqui por iniciativa do então 
Senador Antonio Carlos Magalhães: a medida provi-
sória tramitará a partir da Câmara dos Deputados por 
meio de projeto de lei em regime de urgência. Isso, na 
verdade, garante – e garante de forma absolutamente 
clara – que esses preceitos sejam respeitados.

Mas, atendendo a uma proposta do Líder do 
Governo e de alguns outros Senadores, em especial 
Walter Pinheiro, nós estamos possibilitando a inclusão, 
a partir de uma ampla negociação nesta Casa, de um 
requisito que garante que, sendo derrotada a admis-
sibilidade da medida provisória, essa decisão não te-
nha efeito suspensivo, permitindo que haja recursos, 
portanto, ao Plenário, sem que esse efeito suspensivo 
vigore. Isso significa que, se eventualmente na comis-
são especial houver a derrota da admissibilidade da 

medida provisória, poderá haver recurso ao Plenário 
do Congresso Nacional, obviamente assinado por um 
quarto dos Srs. Parlamentares. É a nossa proposta. E 
que seja votado ali também num prazo máximo de três 
dias. Portanto, essa é a segunda importante inovação 
que garante o retorno à Constituição Federal.

E a terceira, Srª Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, que me parece absolutamente essencial: é a 
garantia, por intermédio do §13 do art. 62, de que a 
medida provisória e o projeto de lei de conversão não 
conterão matéria estranha ao seu objeto e a esse não 
vinculada por afinidade, pertinência ou conexão. Isso 
evitará os contrabandos sucessivos que vêm ocorrendo 
nas medidas provisórias, a meu ver claramente aqui 
demonstrado inúmeras vezes, de forma até caricata 
em uma medida provisória que discutimos semana 
passada, que começou com 20 artigos e chegou aqui 
com cerca de 60 artigos, tratando de mais de 15 te-
mas não correlatos. 

Portanto, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
nós chegamos a um momento a meu ver crucial dessa 
discussão. Nenhum de nós é incapaz de perceber que 
há um movimento claro de recuo de setores ligados ao 
Governo em torno do acordo construído na Comissão 
de Constituição e Justiça. Esta é uma Casa, Srª Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, onde a palavra empe-
nhada vale muito. Construí aqui uma trajetória de vida 
respeitando cada um dos compromissos que assumi. 
Fui Parlamentar por quatro mandatos, tive a honra e 
o privilégio de, por quatro anos, liderar aqui meu par-
tido na Câmara dos Deputados e, depois, presidi-la. 
E é com essa autoridade de quem sempre relutou em 
assumir determinados compromissos, mas, a partir do 
momento em que os assumiu, os honrou, que chamo 
a atenção dos Srs. Parlamentares para aquilo que foi 
construído a várias mãos na Comissão de Constitui-
ção e Justiça. 

Trata-se de uma oportunidade única, porque 
outra não teremos, Srª Presidente, de trazer um tema 
dessa relevância à discussão e, aprovando essa nova 
sistemática de tramitação das medidas provisórias, vol-
tarmos a fazer o Parlamento respeitado, voltarmos a 
fazer o Congresso Nacional cumpridor das suas prer-
rogativas, porque hoje o Executivo as tem usurpado, 
infelizmente, com a condescendência e com a apatia 
de diversos dos Srs. Senadores. 

Eu, obviamente, espero ter a oportunidade, no 
correr dessa discussão, de novamente me manifestar, 
mas fica aqui uma primeira lembrança àqueles que par-
ticiparam desse acordo. Não quero, neste momento, 
trazer qualquer constrangimento aos líderes da Co-
missão de Justiça relendo aqui os seus depoimentos, 
acreditando que, acima dos compromissos que pos-
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sam ter, por ser base ou oposição, prevalecerá o nosso 
compromisso com esta Casa. A proposta é boa, ela 
não manieta, não tira direitos, não tira prerrogativas 
da Presidente da República...

(Interrupção do som.) 

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Fora do 
Microfone.) – ... atual ou de qualquer governo de usar...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Para encerrar, Senador.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Peço 
apenas um pouco mais de paciência a V. Exª pela re-
levância do assunto.

Essa matéria – estou absolutamente seguro em 
relação a isso – construída a várias mãos, com, inclu-
sive, contribuições importantes de líderes do Governo, 
permite ao Governo Federal, seja este ou os futuros, 
ter a medida provisória como instrumento excepcional 
da governabilidade, mas não banaliza esse instrumen-
to e permite, por consequência, que o Congresso Na-
cional resgate as suas atribuições, o que é essencial 
para a democracia. 

Poder Legislativo fragilizado é a própria demo-
cracia que se fragiliza, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com a palavra o Senador Pedro Taques. 

Aproveito para dizer que temos mais dez inscritos.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Srª 

Presidente, pela ordem, com a devida vênia do meu 
querido Senador Pedro Taques.

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

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Pelo PMDB, a mani-
festação é de concordância com a proposta do Senador 
Rodrigo Rollemberg a respeito do Tribunal de Brasília.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada pela manifestação do PMDB pela 
votação, Senador.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Srª 
Presidente, pela ordem. 

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

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, eu 
passei o meu momento ao Senador Aloysio e eu falo 
depois dele, em acordo que fizemos aqui.

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

Já temos todas as falas de líderes em aprovação 
ao requerimento?(Pausa.)

Já temos a maioria, Senador Rollemberg.
Podemos, depois, então, fazer a votação.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Srª Presi-

dente Marta Suplicy.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Temos dez inscritos. Vou pedir para tentarem 
colaborar, porque, se formos dez minutos, dez inscri-
tos e, depois, ainda temos de votar o requerimento 
do Senador...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Srª Presidente, pela ordem.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Srª Presi-
dente, por favor.

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

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – No mesmo 
sentido, em relação à matéria relatada pelo Senador 
Rollemberg, o PSOL também se manifesta a favor.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sim. Está anotado, então. Já temos o quórum 
necessário para votar a matéria do Senador Rollemberg. 

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Srª Presi-
dente.

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

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Sem revisão 
do orador.) – Srª Presidente, dentro desse quórum 
necessário para votar a matéria, tem de ser a unida-
de de todos os líderes. O que eu queria dizer é que 
estou mais do que a favor. Peço a V. Exª que, logo que 
possível, depois dessa fase, coloque o requerimento 
do nobre Deputado Rodrigo Rollemberg, porque é 
uma questão de justiça com a Justiça de Brasília. É 
um trocadilho, porque se criam cinco novas turmas 
de desembargadores tão necessárias para a Justiça 
Criminal do Distrito Federal.

E também teve outra matéria hoje aprovada, com 
o mesmo pedido de urgência, na CCJ, para que a ma-
téria se dirigisse ao plenário. 

Tem outro texto que coloco já, já, mas vamos 
fazer por etapas.

Nesse, digo que o PTB, na minha pessoa e na de 
todos os Senadores do Partido Trabalhista Brasileiro, 
também apoia esse requerimento do nobre Senador 
Rodrigo Rollemberg.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Apoio do PTB ao requerimento do Senador 
Rollemberg.

Com a palavra o Senador Aloysio Nunes.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Sem revisão do orador) – Srª 
Presidente, Srs. Senadores, na sessão da Comissão 
de Justiça realizada no dia 11 de maio, vivemos um 
momento memorável, um momento que vai ficar sem-
pre na lembrança de todos aqueles que participaram e 
que tiveram conhecimento daquilo que foi deliberado.

Tramitava na Comissão de Justiça a proposta de 
emenda à Constituição do Senador José Sarney que 
pretende prescrever um novo rito de tramitação das 
medidas provisórias no Congresso Nacional.

Essa PEC foi relatada com maestria pelo ilustre 
Senador Aécio Neves e, depois de apresentado o pa-
recer, passou por um processo de negociação fora da 
comissão, em conversas paralelas, e dentro da comis-
são, no momento em que ele era votado. De tal forma 
que o texto que resultou da deliberação da comissão 
não é mais a proposta de emenda constitucional do 
Senador José Sarney. Não é mais, a rigor, o parecer 
do Senador Aécio Neves. É uma proposta elaborada 
a várias mãos pela Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania do Senado.

Tenho aqui as notas taquigráficas dessa sessão 
e não creio que haja nenhum constrangimento para os 
meus colegas que participaram desse entendimento 
se eu ler alguns trechos de suas manifestações. Isso 
apenas nos conforta na ideia de que vamos dar um 
passo importante para restaurar o equilíbrio que deve 
haver entre os Poderes Legislativo e Executivo, como 
uma posição da unanimidade desta Casa.

O Senador Eunício Oliveira, que preside a nossa 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, devo 
dizer, de uma forma que merece a admiração de to-
dos nós, foi o primeiro a ressaltar o método coletivo 
de elaboração do texto, que, dessa forma, não é mais 
filho intelectual nem do Senador Sarney nem de Aé-
cio Neves. Disse o Sr. Presidente, num determinado 
momento da sessão:

Quero deixar bem claro que o que nós 
estamos construindo aqui no plenário... Que-
ro deixar bem claro, para que fique registrado 
nas notas taquigráficas, que estamos cons-
truindo na comissão, no plenário, o texto que 
vai ser aprovado.

Palavras do Presidente Eunício Oliveira.
Em seguida, o nobre Líder do Governo, Senador 

Romero Jucá, na mesma linha. Cito S. Exª:

Quero registrar duas questões. Primeiro, 
que é muito importante essa posição do Sena-
do. Essa posição está sendo tomada por todo 
o Senado da República, Senadores e Sena-
doras, independentemente de ser da base do 

Governo ou da oposição. É uma posição que o 
Senado coloca perante o Congresso Nacional, 
perante o País, da forma como esse procedi-
mento deve ocorrer.

E, em seguida, o Presidente da Comissão subli-
nha a fala anterior do Líder Jucá, dizendo o seguinte: 

Srs. Senadores da oposição, prestem 
atenção no compromisso do Senador Rome-
ro Jucá, Líder do Governo, que, inclusive, vai 
dar parecer favorável no plenário do Senado.

Nós tivemos várias manifestações. Uma delas 
do Senador Lindbergh Farias, que relembra todo o 
processo de negociação que nos fez chegar ao texto 
aprovado pelo Plenário da Comissão.

E diz o Senador Lindberg Farias:

Volto a dizer, o Líder do Governo Rome-
ro Jucá vai ter um papel importantíssimo para 
dizer que o Governo vai ter que mediar essa 
negociação com a Câmara dos Deputados, di-
zer que foi um projeto aprovado pelo consenso 
entre todos os Senadores que reflete o estado 
de espírito do Senado Federal.

Palavras do Senador Lindbergh Farias.
O Senador Pimentel também deu a sua contribui-

ção não apenas na elaboração do texto, ele que havia 
pedido vista na primeira oportunidade em que a matéria 
foi submetida à deliberação do plenário da Comissão. 
Disse o Senador Pimentel, que é Vice-Líder do PT:

Sr. Presidente, são momentos como este 
em que o Congresso Nacional cresce e o Se-
nado se afirma. Acredito que esta construção 
coletiva, envolvendo as várias lideranças polí-
ticas, demonstra o espírito que nós temos de, 
cada vez mais, oferecer um Congresso que 
funcione com mais rapidez e que atenda às 
demandas da sociedade.

E conclui o Senador Pimentel:

Fico muito feliz por este acordo político 
coordenado pelo Senador Aécio Neves e que 
foi objeto da atuação de todos nós.

O Senador Jorge Viana vai no mesmo sentido, 
comemorando com palavras eloquentes o texto que 
foi aprovado e de cuja elaboração ele participou ati-
vamente, ao lado do Senador Aécio Neves e ao lado 
deste Senador que lhes fala.

Eu quero dizer também, Srª Presidente, que não 
faltou a palavra de V. Exª durante a votação. V. Exª tam-
bém parabenizou o Relator da matéria, parabenizou o 
Presidente Eunício, pela forma como conduziu, e disse 
ainda que o Senador Aécio Neves – e V. Exª faz justiça 
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a ele – conseguiu não somente ser mais abrangente, 
conseguiu o que eu achava mais difícil, além de con-
versar com a sociedade e ter também a contribuição 
dos juristas desta comissão, ele conseguiu ter o en-
tendimento com esta comissão, com os membros da 
comissão, com o Líder do Governo Romero Jucá, e 
acredito que todos nós ficamos bastante satisfeitos, 
não com o ótimo, porque é impossível, mas exata-
mente com a sua habilidade, Senador Aécio Neves, 
de nos conduzir bem até aqui – foi o que disse V. Exª. 
Também o Senador Valadares deu a sua palavra de 
apoio, afirmando ser este um texto consensual, não só 
com o apoio da oposição – diz S. Exª –, mas também 
de toda a liderança do Governo. Na mesma linha, o 
Senador Eduardo Suplicy destacou a energia positiva 
que emanava do acordo celebrado naquela ocasião.

Por isso, Srª Presidente, fiquei aturdido, sem sa-
ber o que pensar quando, num primeiro momento, a 
imprensa noticiou uma declaração da Senhora Presi-
dente dizendo que não tinha conhecimento da matéria.

Ora, não é um assunto somenos, trata-se de 
proposta de emenda à Constituição que vai dar uma 
nova feição às relações entre o Executivo e o Legis-
lativo, apresentada pelo Sr. Presidente do Senado, 
pelo Senador José Sarney, Presidente do Congresso 
Nacional, primus inter pares, é nosso colega, mas é o 
primeiro dentre nós. 

E mais ainda, aliás aí não me surpreendeu o 
Chefe da Casa Civil dizer que não conhecia. O Chefe 
da Casa Civil da época, o Ministro Palocci, estava pre-
ocupado com outras questões. Mas agora a Ministra 
que assume, nossa colega Senadora Gleisi Hoffmann, 
estava perfeitamente a par de tudo aquilo que ocorreu, 
mesmo porque ela é membro da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania do Senado e a bancada 
a que pertence ali falou, pela voz de eminentes Se-
nadores petistas, mas também pela voz do Vice-Líder 
do PT naquele colegiado, o nobre Senador Pimentel.

De modo, Srª Presidente, Srs. Senadores, que 
não é meu propósito cobrar. Meu propósito é ressaltar 
o caráter solene, o caráter abrangente, o caráter leal do 
acordo que foi firmado na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania que transcende os limites desta 
Comissão, para alcançar todo o Plenário do Senado 
da República, porque depende do cumprimento des-
te acordo não apenas as questões do relacionamento 
entre os Senadores, mas o aperfeiçoamento institucio-
nal, importantíssimo, do nosso sistema republicano 
de Governo. 

Muito obrigado. 
A SR.ª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP.) – Com a palavra o Senador Pedro Taques. 

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.ª Presidente, Sr.ªs 
e Srs. Senadores, uma pergunta precisa ser feita: Al-
gum Presidente ou alguma Presidenta pode governar 
sem medida provisória? Penso que não. 

Senadora Marta Suplicy, nenhum Presidente 
governa hoje sem medida provisória. Por que isso? 
Precisamos imaginar que, no século XIX, tínhamos 
uma superforça do Legislativo. Este Poder legislava, 
inovava a ordem jurídica regrando direitos. Estávamos 
diante do chamado Estado liberal. No século XX, surge 
o denominado Estado social ou Estado do bem-estar 
social e a força do Poder Executivo. Este passa a ser 
superforte, hipertrofiado. O Poder Executivo passa a 
ter a necessidade de regrar determinadas condutas.

Surge, assim, o chamado decreto-lei, na nos-
sa Constituição de 1937, repetido na Constituição de 
1967 e de 1969. A Constituição de 1988 inaugura um 
Estado democrático de direito. Este Estado democrá-
tico de direito exige, sim, Senador Aécio Neves, que 
o Presidente ou a Presidente tenha um instrumento 
hábil para situações extremas, situações urgentes e 
relevantes, como está previsto no art. 62.

Quando a medida provisória surgiu, na Constitui-
ção de 1988, a ideia seria de que o nosso Estado seria 
parlamentarista. No entanto, hoje, mesmo nos Estados 
presidencialistas, o Presidente não pode ficar sem um 
instrumento como a medida provisória, porque tudo é 
muito rápido hoje, Senador Pimentel. 

Vivemos na denominada sociedade de risco, em 
que o Presidente, em razão das questões econômi-
cas, precisa regular temas de uma forma rápida, que 
independa do denominado processo legislativo. Este, 
no Brasil de 1988, não foge à realidade das Constitui-
ções anteriores, é um processo legislativo muito lento, 
muito lento.

Nós temos, nestas duas Casa do Congresso Na-
cional, quase trinta mil projetos de lei. Ficaríamos aqui 
quase cem anos debatendo os projetos de lei em anda-
mento, independentemente da apresentação de projeto 
de lei por um Senador ou por um Deputado Federal.

Assim, Sr. Presidente, temos que repensar o 
chamado processo legislativo. De que maneira isso 
poderia ser feito? A própria Constituição, Presidente 
Jorge Viana, já nos dá notícia disso. 

No art. 58, § 2º, a Constituição Federal – que co-
piou da constituição italiana – faz referência ao chama-
do Processo Legislativo abreviado, na expressão do 
Ministro Gilmar Mendes: processo legislativo abreviado, 
art. 58, § 2º. Esse processo legislativo abreviado per-
mite que as comissões, em razão da matéria, possam 
aprovar de forma terminativa projetos de lei que, na 
forma do Regimento, dispensa a aprovação do Plenário. 
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O que eu quero dizer com isso? Que o nosso 
Regimento Interno, art. 91, permite que as comissões, 
em razão da matéria, possam aprovar projetos de lei 
e, com muito mais razão, poderiam aprovar inclusive 
o mérito de medidas provisórias.

Quando começamos a discutir a proposta de 
emenda constitucional apresentada pelo Presidente 
Sarney e relatada pelo Senador Aécio Neves, eu pre-
parei um substitutivo a esta proposta de emenda do 
Presidente Sarney. Esse substitutivo teria o seguinte 
objetivo: retirar do Plenário da Câmara dos Deputados 
e também do Senado, em sendo aprovada a proposta 
de emenda à Constituição, e deixando para as comis-
sões – poderia ser da Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado, Comissão de Constituição e Jus-
tiça da Câmara – o poder de votar e aprovar ou não; 
primeiro, os requisitos da medida provisória e também 
o mérito da medida provisória. Isso seria um absurdo, 
Senador Valadares? Penso que não, porque nas comis-
sões, de acordo com o art. 58, § 1º, necessariamente 
teríamos de obedecer ao princípio da representação 
proporcional partidária. Os partidos políticos seriam 
também representados, proporcionalmente, lá nessa 
Comissão de Constituição e Justiça ou numa comissão 
especial, que analisaria o mérito e também os requisi-
tos da medida provisória. Poderia ser uma comissão 
especial mista, da Câmara e do Senado da Repúbli-
ca, só que o Congresso Nacional brasileiro não tem o 
vezo de se reunir como Congresso Nacional. Uma das 
funções do Congresso Nacional é o veto, a derrubada 
do veto, mas o Congresso Nacional não se reúne há 
muito tempo para operar a derrubada do veto. Portanto, 
uma comissão mista não seria interessante. 

O mais interessante, Senador Wellington, seria 
uma comissão do Senado, uma comissão da Câmara, 
para analisar também o mérito da medida provisória, 
para que nós pudéssemos deixar para o Plenário desta 
Casa as medidas estruturantes para a República Fe-
derativa do Brasil. 

No entanto, discutindo com os colegas na Comis-
são de Constituição e Justiça, eu não apresentei esse 
substitutivo. Por que não apresentei esse substitutivo? 
Porque entendi que ali havia um acordo que faria com 
que o substitutivo apresentado pelo Senador Aécio pu-
desse merecer tramitação aqui no plenário desta Casa. 

O ótimo é inimigo do bom. Penso que o melhor 
seria que as comissões decidissem também a respeito 
do mérito, além de discutir os requisitos de urgência 
e relevância.

Penso que esta comissão que se encontra pre-
vista no substitutivo do Senador Aécio é o bom, mas 
não ainda o ótimo. É o que nós podemos fazer neste 
instante para que possamos avançar.

Desta feita, eu quero expressar apoio a esse 
substitutivo que nós discutimos na Comissão de Cons-
tituição e Justiça; notadamente porque ele também traz 
uma novidade que reputo importante: a proibição do 
denominado contrabando legislativo, caldas legais, ra-
bos da lei. Sabemos que todos os ex-presidentes, não 
interessa de que partido, desde o primeiro presidente 
pós-Constituição de 1988, se ocuparam dessas caldas 
legais, desses contrabandos legislativos. A vedação 
constitucional expressa seria mais interessante, aliás, 
o que já existe, a vedação, para que temas novos pos-
sam ser acrescidos a projeto de lei. Se temas novos 
não podem ser acrescidos a projeto de lei, com muito 
mais razão, não poderiam ser acrescidos também em 
medidas provisórias, por meio de emendas da Câmara 
dos Deputados, e emendas do Senado da República. 

É interessante notar, Srª Presidenta, que a me-
dida provisória vem substituir o decreto lei do período 
escuro da nossa história, o período do autoritarismo. 
Lá para trás, pelas Constituições de 1967 e 1969, o 
decreto lei não poderia ser emendado. 

Aliás, essa é uma das diferenças entre o decre-
to-lei e a medida provisória. As Constituições de 67 
e 69 vedavam a emenda parlamentar a decreto-lei, 
justamente para que nós não tivéssemos o chamado 
contrabando legislativo. Desta feita, o ótimo, falando 
mais uma vez, é inimigo do bom.

Neste momento que estamos vivendo, esse tema 
da medida provisória, não interessa o presidente, não 
interessa o partido, é um dos mais importantes que 
esta Casa pode discutir. É um dos mais importantes 
que esta Casa pode discutir neste momento históri-
co, porque reafirma a independência do Legislativo e 
reafirma que o Legislativo tem a função primária de 
inovar a ordem jurídica.

Cabe a nós, aqui no Congresso Nacional – na 
Câmara, os representantes do povo, e, aqui no Se-
nado, os representantes dos Estados –, efetivamente 
cumprimos o nosso papel constitucional.

Muito obrigado, Srª Presidente, não vou ocupar 
os quarenta segundos que me restam.

Durante o discurso do Sr. Pedro Taques, 
a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Jorge Viana.

Durante o discurso do Sr. Pedro Taques, 
a Sr. Jorge Viana deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pela Sra. Marta Suplicy, 1º 
Vice-Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Pedro Taques, pela cola-
boração.
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Senador Paulo Bauer.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Srª Presi-

dente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Pois não, Senador Gim Argello.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Sem revisão 

do orador.) – Srª Presidente, estou aguardando a vo-
tação do PLC 29, que foi pedido pelo nobre Senador 
Rodrigo Rollemberg, uma questão de justiça com o 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, da 
mesma forma eu peço à senhora, e já conversei com 
os Líderes dos partidos que estão em plenário, para a 
senhora, por favor, incluir também o PLC 265, de 2006, 
que foi aprovado na CCJ – também foi aprovado pedi-
do de urgência –, que é de autoria do nobre Senador 
Cristovam Buarque.

Trata da redução de pena por estudo. Quanto mais 
o presidiário estudar, mais a pena dele será reduzida. 
Quer dizer, é um projeto muito justo, quem foi relator 
foi o nobre Senador Valadares.

Então, eu pediria à senhora também, já falei com 
os Líderes, eles vão dar a sua concordância, por favor, 
que incluísse na pauta.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador Gim, eu acredito que não teremos ne-
nhum problema em colocá-lo em votação após a vota-
ção do projeto apresentado pelo Senador Rollemberg, 
mas necessito da aprovação dos Líderes em plenário.

Se puderem se manifestar.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– O PSOL concorda, Presidente. 
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Pois não.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – O 

Partido dos Trabalhadores concorda, Srª Presidente. 
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – PMDB?
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – O 

Democratas concorda, Srª Presidente. O Democratas 
concorda também.

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

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Como Relator, eu concordo. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Falta o PSDB. O Senador Aécio pode assumir?

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Seria 
após o encerramento da discussão da matéria, é isso?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Depois da discussão da matéria...

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Ela 
não interrompe a discussão dessa matéria?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Não, não. Nós vamos fazer 12, depois a do 
Rollemberg, depois a do Gim.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Nós 
estamos de acordo, Srª Presidente. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O PSDB está de acordo, então não tem pro-
blema, nós votamos após...

Falta a manifestação do PMDB.
Vamos aguardar. Dou a palavra...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Srª 

Presidente, pela ordem. Um minuto só, Paulo. 
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Pois não, Senador Jayme. 
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de pedir 
a V. Exª que incluísse na pauta o PLS nº 189, de 2010, 
do SUAS – Sistema Único de Assistência Social, pois 
há um requerimento de urgência aprovado pela CAS. 

É de interesse do Ministério da Assistência So-
cial. Por sinal, é um sistema compartilhado com os 
Estados, os Municípios e a União para o combate à 
pobreza e à fome – há inclusive o programa lançado 
pela Presidente Dilma. O Ministério já esteve comigo 
várias vezes, inclusive o Secretário-Geral me pediu 
que déssemos bom andamento na aprovação, o que 
fizemos. Pedimos em regime de urgência e o próprio 
Ministério tem interesse de colocar em prática esse 
projeto, que é de necessidade até para implementar 
o programa lançado pela Presidente Dilma, que é um 
programa de combate à pobreza no Brasil. 

Eu faço esse apelo a V. Exª, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Penso que sim, mas esse vou pedir para a 
Secretaria analisar, dar propriedade neste momento.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Agradeço a V. Exª, Srª Presidente. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com a palavra o Senador Paulo Bauer.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Se-
nadora Marta Suplicy, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
eu pedi para usar da palavra no momento em que se 
discute essa Proposta de Emenda Constitucional nº 08, 
porque desejava e desejo ver registrados, nos Anais 
desta Casa, minha manifestação a respeito dessa im-
portante matéria, já que não é a primeira vez que a 
ela me refiro nesta tribuna. 

Já disse em outra ocasião que medidas provi-
sórias são necessárias, desde que elas tenham um 
objetivo específico que sirva aos interesses do País 
e não comprometam a credibilidade do Parlamento, 
tampouco diminuam a importância da nossa contribui-
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ção na elaboração legislativa dos assuntos que dizem 
respeito à governabilidade do País. 

Naturalmente que, de quando em vez, ouve-se 
manifestação da sociedade através da Imprensa, atra-
vés de instituições representativas de classe, dizen-
do que as medidas provisórias precisam ter um fim, 
já que, no modelo atual, elas ultrapassam aquilo que 
nós consideramos ser de competência do Poder Exe-
cutivo e também de competência do Poder Legislativo. 

Apresentei, Srª Presidente, Srs. Senadores e 
Srªs Senadoras, no dia 16 de março deste ano uma 
PEC, subscrita por vários Senadores dentre V. Exªs, 
que propunha mudar o rito de tramitação das medidas 
provisórias. Busquei a subscrição do número necessá-
rio de Senadores e apresentei-a à Mesa, como manda 
o Regimento Interno.

No dia 23 de março, sete dias depois de ter apre-
sentado a minha proposta, começou a tramitar na CCJ 
a PEC nº 11, com idêntico propósito, esta de autoria do 
nobre Presidente desta Casa, Senador José Sarney.

Neste mesmo dia 23 de março, o Senador Aécio 
Neves, meu companheiro e colega de bancada, foi de-
signado pela CCJ para relatar a PEC nº 11.

No dia 1º de abril, foi apresentado na CCJ o pri-
meiro relatório do Senador Aécio Neves, retirado logo 
em seguida, para ser incluído na pauta no dia 13, data 
que foi concedida vista coletiva da matéria.

No dia 4 de maio, foi apresentado voto em sepa-
rado por um Senador membro da Comissão.

No dia 11 de maio, a CCJ aprovou, por unani-
midade, o relatório dessa PEC mais recente do que a 
minha, em detrimento da primogênita. Ou seja, a de 
nº 11 foi analisada e votada antes da de nº 8.

No dia 12 de maio, o Parecer da CCJ foi lido neste 
Plenário e mandado à publicação. Nesse mesmo dia, 
em prosseguimento a esse rito processual célere, foi 
entregue à Mesa requerimento, assinado por todos os 
Líderes, para quebra de interstício da referida proposta.

Enquanto isso, Srs. Senadores, prezadas Sena-
doras, mais de dois meses depois, a minha proposta, 
a PEC nº 8, sequer havia recebido relator.

O Presidente da Comissão de Constituição e Jus-
tiça, o prezado Senador Eunício Oliveira, não atendeu 
ao disposto no Regimento Interno e não designou o 
relator para a proposta de emenda constitucional que 
eu havia apresentado precedente à proposta apresen-
tada pelo Senador José Sarney.

Prevê o nosso Regimento Interno que a PEC nº 
11, na verdade, deveria tramitar junto com a PEC nº 
8, que se trata da mesma matéria 

O art. 48 do Regimento Interno diz: 

§1º – após a leitura da proposição, o 
Presidente verificará a existência de matéria 

análoga ou conexa em tramitação na Casa, 
hipótese em que determinará a tramitação 
conjunta dessas matérias.

É importante ressaltar que a analogia e a cone-
xão entre as duas PECs foram amplamente divulga-
das. Cito, por exemplo, matéria da Agência Senado, 
publicada no dia 18 de março com o seguinte título: 
“Proposta de Paulo Bauer também altera tramitação 
de medidas provisórias.” Tenho comigo o inteiro teor 
da matéria jornalística, muito bem apresentada pelo 
Repórter da Agência Senado Augusto Castro. 

Como se isso não bastasse, todos os relatórios 
do Senador Aécio Neves, Relator na CCJ da PEC nº 
11, citam a existência da minha proposta e, por con-
seqüência, a analogia e a conexão entre elas.

Essa tramitação conjunta, Srª Presidenta, até 
hoje não aconteceu. Aliás, insisto, sequer há relator 
designado para a análise de minha PEC, até o pre-
sente momento.

Na verdade, permitam-me dizer Vs. Exªs, a mi-
nha PEC, além de cronologicamente ser mais antiga, 
também é mais abrangente, fato que faria com que ela 
incorporasse dois princípios regimentais, antiguidade 
e abrangência, para ser a titular da tramitação conjun-
ta prevista no dispositivo regimental que citei. Repito, 
regimentalmente, minha PEC incorpora princípios e 
determinações regimentais que a colocariam como a 
principal na tramitação conjunta que ora discuto.

Mas, independentemente disso, minha proposta 
continua sem relator designado, o que vem ocorrendo 
também ao arrepio do art. 89, inciso III, do Regimento 
Interno do Senado Federal. Esse dispositivo diz que 
“ao Presidente da Comissão compete designar, na 
Comissão, relatores para as matérias.”

O art. 356 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, que trata das proposições sujeitas a disposições 
especiais, entre elas as PECs, também não foi respei-
tado. Ele diz que “a proposta [no caso específico, a 
PEC] será despachada à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que terá prazo de até trinta dias, 
contado da data do despacho da Presidência, para 
emitir parecer.”

Todavia, Srs. Senadores, minha PEC, insisto, 
ainda não tem relator designado na CCJ, embora o 
prazo para despacho na Presidência da Comissão é, 
de acordo com o Regimento Interno do Senado Fede-
ral, de dois dias úteis após o recebimento do projeto.

Essa é a síntese.
Minha PEC aborda três pontos básicos. Acaba 

com a comissão mista para análise do mérito; divide 
os prazos para análise das medidas provisórias entre 
a Câmara e o Senado; e limita o rol de matérias a se-
rem editados por medidas provisórias, principalmente 
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a criação de órgãos e de cargos públicos por medidas 
provisórias.

Eu preciso dizer a V. Exªs que, naturalmente, 
houve um entendimento. O nosso brilhante Senador 
Aécio Neves se propôs a buscar esse entendimento, a 
viabilizar o andamento da PEC do Presidente Sarney, 
e eu, como Senador que inicia mandato nesta Casa, 
curvei-me à autoridade, à história e à boa vontade do 
Senador Sarney.

Não tenho desejo nem de competir com o Presi-
dente desta Casa e muito menos de buscar a paterni-
dade de qualquer nova iniciativa legislativa que venha 
beneficiar o País, Senador Aloysio Nunes Ferreira.

Se a PEC do Presidente Sarney fosse aprovada, 
com as emendas do Senador Aécio que contempla-
vam a minha PEC, eu aplaudiria e diria que o Presi-
dente Sarney fez muito bem, porque afinal de contas 
é do seu dever, como Presidente desta Casa, como 
ex-Presidente da República, como o mais antigo e lon-
gevo Senador da história do nosso País, contribuir. E 
eu me curvaria a esse fato.

Agora, vejo e lamento, Srª Presidente, que a 
PEC tramitou durante cinco sessões. Novas emendas 
surgiram em Plenário, ela volta à comissão, e a gente 
ouve, com tristeza, a Presidenta da República dizer a 
Senadores desta Casa que não tinha conhecimento 
do trâmite dessa matéria.

A gente vê Lideranças do Governo dizerem que 
têm dificuldade para que ela seja aprovada da forma 
como está, apesar de o Senador Aécio ter concorda-
do, no entendimento, inclusive em retirar os itens que 
acolheu da minha PEC. Quero dizer que lamento pro-
fundamente.

Esse não é um assunto ideológico. Esse não é 
um assunto partidário. Esse é um assunto constitu-
cional. Esse é um assunto que visa valorizar o Poder 
Legislativo do meu País. Esse é um assunto que visa 
estabelecer o diálogo, o debate franco entre Executi-
vo e Legislativo.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – 

Agradeço a benevolência de V. Exª.
Já vou encerrar, mas quero dizer, efetivamente, 

para deixar consignado, que não foi dado valor à boa 
vontade do Senador Aécio Neves, não foi dado valor 
à minha postura de concordar e aceitar que a PEC do 
Senador Sarney fosse discutida antes da minha, não 
foi dado atenção ao Regimento Interno pelo Presidente 
da Comissão de Constituição e Justiça e, finalmente, 
não será votada a matéria neste Plenário, como de-
sejaríamos fazê-lo, porque agora nem a Presidente 
da República deseja vê-la aprovada, pelo o que en-
tendemos das declarações lidas através da imprensa. 

Portanto, peço aqui, mais uma vez, aos Líderes 
do Governo, aos Líderes dos Partidos que integram 
a base do Governo, que busquem uma solução para 
esse problema, que façam a MP ser coisa do passado...

(Interrupção do som.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – ...e 

efetivamente contribuam para que o Parlamento, o Se-
nado, o Congresso tenha o seu valor nessa Pátria e o 
Governo possa efetivamente, dialogando, discutindo 
problemas, construir o melhor caminho para poder 
trazer soluções para os problemas do País, com leis, 
com discussão e com democracia.

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

SP) – Obrigada, Senador Paulo Bauer. 
Com a palavra o Senador Humberto Costa. 
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, 
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, venho aqui à tribuna 
para debater esse importante ponto de discussão no 
Congresso Nacional, importante ponto para que pos-
samos não somente agilizar, mas cumprir de forma 
democrática os ritos que caracterizam o Parlamento 
brasileiro e resolvermos, sem dúvida, um problema de 
extrema gravidade. 

Todos nós temos manifestado aqui, de forma 
unânime, Governo e oposição, o nosso inconformis-
mo com a situação que fomos obrigados a vivenciar, 
desde o início desta Legislatura, no que diz respeito 
ao debate e à votação...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Desculpe-me, Senador Humberto. Temos que 
prorrogar a sessão por uma hora. Pode continuar. 

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Como eu dizia, unanimemente, oposição e Governo, 
aqui, Bancada da Oposição e Bancada do Governo têm 
demonstrado seu inconformismo com o fato de termos 
sido, estarmos sendo e, certamente ainda seremos 
obrigados a discutir nesta Casa de forma açodada, in-
suficiente, abrindo mão inclusive da nossa prerrogativa 
de poder revisar decisões da Câmara dos Deputados 
por conta da inexistência de um rito adequado para a 
tramitação das medidas provisórias.

Uma coisa é básica e fundamental e todos os 
Presidentes que se sucederam após a Constituição 
de 1988 são testemunhas ou foram inclusive protago-
nistas da defesa da manutenção do mecanismo das 
medidas provisórias como uma necessidade intrínseca 
à democracia brasileira.

É fato que isso existe em outros países, é fato que 
outros países encontraram mecanismos diferenciados, 
mas, no caso do Brasil, essa questão, a existência das 
medidas provisórias é uma coisa fundamental. Porém, 
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isso não nos obriga a fazer um debate sobre conteú-
do e não nos obriga a aprová-las sem que possamos 
discutir de maneira aprofundada, sem que possamos 
fazer as mudanças necessárias, sem que possamos 
exercer as nossas prerrogativas.

Foi por essa razão, pelo fato de que aqui nos 
vimos obrigados, muitas vezes, a nos omitir de fazer 
mudanças sob o risco de algumas medidas provisórias 
importantíssimas perderem sua vigência por conta de 
o Senado Federal fazer qualquer mudança. Isso real-
mente precisa sofrer uma transformação importante. E 
acho que o Presidente Sarney, quando apresentou sua 
proposta de medida provisória, respondeu a principal 
questão. E a principal questão é definir um prazo máxi-
mo para a tramitação das medidas provisórias em cada 
uma das Casas, para que a Câmara dos Deputados, 
com toda a sua complexidade, definida pelo número 
e pela diversidade de participantes que ali existem, 
possa discutir de maneira aprofundada, possa votar 
de maneira aprofundada cada medida provisória, mas 
permita que o Senado Federal também o faça.

E, quando o Presidente Sarney apresentou a sua 
proposta de emenda constitucional, resolvia definitiva-
mente essa questão, ainda que outros aperfeiçoamen-
tos pudessem ser feitos, embora nesse momento o que 
realmente contava era que pudéssemos ter esse posi-
cionamento. E a Comissão de Constituição de Justiça 
acatou essa proposição, fez o Senador Aécio Neves 
Relator. Ele, com toda boa vontade, apresentou o seu 
relatório, que estabeleceu aquilo que era o essencial, 
que era justamente a definição de prazos máximos para 
tramitação das medidas provisórias em cada uma das 
Casas. Porém, agregou algumas preocupações que 
nós consideramos que extrapolaram a necessidade 
pelo menos para o momento das mudanças que nós 
todos reivindicamos, em duas condições.

A primeira delas, quando definiu a existência de 
uma comissão especial que faria a avaliação e a análise 
da admissibilidade dessas medidas provisórias, portan-
to avaliando a sua constitucionalidade, a sua urgência 
e a sua relevância. Até aí, tudo bem, apesar de nós 
estarmos criando um grupo de notáveis formado por 
10 Deputados e 10 Senadores, mas, se a discussão 
que ali acontecesse pudesse não ser definitiva e ao 
mesmo tempo permitisse que qualquer decisão que 
ali fosse tomada por si só não impedisse a continuida-
de da vigência da medida provisória em questão, nós 
poderíamos até aceitar essa ideia.

Porém, a ideia dessa comissão surge com essas 
duas características importantes que inviabilizam qual-
quer governo, o governo atual da Presidenta Dilma e 
qualquer governo que venha a sucedê-la. A primeira 
é o fato de que essa comissão tem o poder de definir, 

aprovando ou rejeitando essas condições de admis-
sibilidade, ela tem o poder de definir se a medida pro-
visória continua vigendo ou não.

Entendemos que isso já é poder demais para 
essa Comissão.

O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – V. Exª 
me permite um aparte, Líder?

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Um aparte, Excelência.

O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Um 
aparte, Líder, apenas para contribuir com a discussão.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Pois não.

O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Para 
contribuir, e V. Exª tem sido, mais uma vez, aliás, como 
é costumeiro, absolutamente correto nas suas coloca-
ções, apenas para dizer que, depois da aprovação, do 
grande entendimento, do qual participou, ou que teve 
a presença da Presidente em exercício desta sessão, 
Senadora Marta, atendendo a posições ou a ponde-
rações de colegas de V. Exª de partido e do próprio 
Líder do Governo, nós estamos sugerindo, na minha 
introdução inicial, Líder Humberto Costa, algo que 
avança, se não da forma como gostaria, mas permite 
a continuidade do avanço, que garantiria... Está no § 
5º do art. 62, no seu inciso II, o seguinte, exatamente 
vindo na direção, ao encontro daquilo que sugere V. 
Exª na preocupação manifestada: “Da decisão da Co-
missão cabe recurso ao Plenário [...]”. Isso não consta 
do texto. V. Exª se refere corretamente ao texto objeto 
do entendimento, mas, na busca, repito, desse con-
senso ou da manutenção desse consenso e desse 
entendimento, estamos sugerindo a introdução desse 
inciso II ao § 5º, que diria o seguinte: “Da decisão da 
Comissão cabe recurso ao Plenário do Congresso Na-
cional, assinado por um quarto dos membros de cada 
uma de suas Casas, que deverá ser protocolizado até 
dois dias úteis após a decisão, mantida a vigência da 
medida provisória até apreciação do recurso”. Então, 
isso significa que, em última instância, é mais uma vez 
o Plenário que vai decidir, inclusive sobre admissibili-
dade, para não perdermos, Senador, a oportunidade 
de ter um instrumento na Casa que vai exclusivamen-
te discutir a admissibilidade das medidas provisórias. 
Portanto, isso me parece que não impediria, nos ca-
sos legítimos, que o Governo Federal, seja este atual, 
sejam os futuros, continue a ter na medida provisória 
um legítimo e necessário instrumento administrativo.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Senador Aécio Neves, agradeço a V. Exª pelo aparte. 
Considero, sem dúvida, que essa proposição que V. 
Exª pretende agregar ao seu relatório é um avanço em 
relação ao que, até este momento, estava público para 
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todos nós, porém, entendo que, como sugiram outras 
alternativas, e essas alternativas são a manutenção 
da proposta original, ou a proposição...

(A Srª. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Peço a V. Exª um minuto ou dois de tolerância. 

...a proposta do Senador Valadares, que tam-
bém me parece interessante, que é a discussão da 
admissibilidade por parte da Comissão de Constitui-
ção e Justiça da Câmara. Enfim, acho que temos aí 
alguns ingredientes para tentarmos construir alguma 
coisa consensual. 

Mas eu gostaria de terminar as minhas palavras 
dizendo... Eu fui surpreendido por essa colocação de V. 
Exª e acho que resolve um problema que me desagra-
dava ou me preocupava, que era o fato de podermos 
ter aqui, no Congresso Nacional, alguma comissão 
que tivesse tal poder que, em relação a uma decisão 
sua, não coubesse recurso para o Plenário, mas pre-
cisamos, nessa sua proposta, diante da realidade dos 
fatos, analisar algumas coisas que precisam ser co-
locadas, se for esse o caminho que for adotado como 
o melhor caminho.

(A Srª. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Vou concluir, Presidenta. 

Talvez a necessidade de fixar ou não fixar um 
prazo para isso. Nós sabemos a dificuldade com que o 
Congresso Nacional se reúne. Então, temos de analisar 
isso. Mas quero dizer que foi, sem dúvida, um aceno 
aí e nós podemos sentar e discutir. Eu confesso que 
sou muito simpático à Emenda Valadares, mas eu acho 
que, se houver uma boa vontade de todos nós, talvez 
consigamos construir um acordo de todos. 

Muito obrigado, Srª Presidenta, pela tolerância. 
Obrigado, Srªs e Srs. Senadores.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Humberto Costa.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Presidente. 

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

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Sem 
revisão do orador.) – A senhora estava convidando a 
participação de Senadores líderes de vários partidos, 
no que diz respeito à votação em regime de urgência 
de um projeto de remissão de pena de autoria do Se-
nador Cristovam Buarque. Pelo PMDB, concordamos. 
Conhecemos o projeto e concordamos, para comple-
tar o quórum de lideranças partidárias que exprimem 
a sua votação a favor do projeto. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O quórum está completo. Nós votamos depois 
da votação do projeto apresentado pelo Senador Rol-
lemberg. Está certo?

Como orador inscrito, Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs 
e Srs. Senadores, quem foi governo ontem e quem é 
governo hoje, que amanhã fatalmente não será governo, 
têm clareza da necessidade das medidas provisórias. 

Portanto, o que estamos discutindo nesta maté-
ria é o entendimento que nos permita, entre as duas 
Casas, distribuir melhor esse tempo dos 120 dias e, 
ao mesmo tempo, assegurar alguns ajustes legítimos 
que estão sendo apresentados, a exemplo desse que 
o Senador Aécio Neves traz como contribuição. 

Tenho clareza de que a vontade dos Senadores 
e das Senadoras é construir um texto, se possível, de 
consenso. 

Portanto, é nesse sentido que todos trabalham 
e é evidente que, em uma matéria difícil como essa, é 
natural que, na sua construção, possamos ter muitas 
contribuições. O exemplo mais concreto desse processo 
foi a Emenda Constitucional nº 32, de 2001. No início 
da 50ª Legislatura do Congresso Nacional, o Senador 
Esperidião Amin apresentou a Proposta de Emenda 
Constitucional nº 1, exatamente em 1995. Em seguida, 
foi essa proposta de emenda constitucional que resultou 
na Emenda nº 32, de 2001, ou seja, quase sete anos 
depois, seis anos e pouco após sua tramitação entre 
a Câmara e o Senado. E, ali, já em 1996, o Senador 
Roberto Requião apresentava requerimento para que 
fosse construída a comissão especial ou que fosse 
levada a voto essa matéria. Em seguida, em maio de 
96, sob o compromisso das lideranças do governo na 
época, o Senador Esperidião Amin retira o seu reque-
rimento, que pedia a criação da comissão ou da sua 
tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania do Senado, porque tinha esse compromisso, 
e foi designado o Senador Josaphat Marinho, na CCJ 
do Senado, para ser relator dessa matéria. Estudioso, 
criterioso, apresentou um voto, com que também a base 
do governo na época não concordou, e aí o Senador 
José Fogaça apresenta um voto em separado, que foi 
o voto majoritário na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, que veio ao plenário do Senado, onde foi 
aprovado, derrotando o Senador Josaphat Marinho, e 
que foi à Câmara para ser ratificada essa posição que 
o Senado tomou, isso já em 2001, quando consegui-
mos concluir esse longo processo. 

Lembremos que, ao longo desse período, todos os 
nossos Presidentes fizeram uso da medida provisória.

JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL464



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 22635 

E há uma questão que nos chama a atenção. 
No primeiro ano da legislatura ou no primeiro ano de 
um governo e também no último ano desse mesmo 
governo, há um número significativo de apresentação 
de medidas provisórias.

Em 1989, no último ano do Governo José Sarney, 
foram apresentadas 92 medidas provisórias.

Em 1994, último ano em que já tivemos como 
Presidente o Presidente Itamar Franco, foram editadas 
47 medidas provisórias.

Em 1995, o primeiro ano de governo do Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso, foram editadas 51 
medidas provisórias. No último ano do governo Fer-
nando Henrique Cardoso, em 2002, foram editadas 82 
medidas provisórias.

Em 2001, como houve a mudança de rito de pro-
cedimento, ocorreu uma situação atípica: foram editadas 
129 medidas provisórias por conta da alteração do rito 
de tramitação das medidas provisórias. Portanto, esse 
ano é atípico e não deve ser objeto de estatística para 
nossa compreensão dessa matéria.

No primeiro ano do Presidente Lula, 58 medidas 
provisórias foram editadas. No último ano do Presidente 
Lula, em 2010, 42 medidas provisórias foram editadas.

Portanto, existe, nesses quatro governos, uma 
certa identidade, uma certa média de emissão das 
medidas provisórias, que foi da ordem de 51 medidas 
provisórias, em média, desde 1989, quando elas ini-
ciaram, até 2010, quando findaram.

A atual Presidenta Dilma tem o compromisso 
de reduzir a edição de medidas provisórias. Estamos 
chegando ao sexto mês de gestão da Presidente Dil-
ma e temos assistido, efetivamente, a uma diminuição 
dessas medidas provisórias, pois foram editadas em 
torno de quinze delas – não ultrapassamos ainda as 
quinze. Portanto, está havendo, sim, uma diminuição 
da emissão de medidas provisórias.

Sou um daqueles que entendem que, em deter-
minadas matérias, dado o nosso processo de delibe-
ração, de condução, é impossível, num governo de 
coalizão, como é o sistema presidencialista brasileiro, 
não haver a medida provisória.

Lembro-me aqui do Plano Real. Já fiz referência 
a essa matéria lá na CCJ e volto a lembrá-la.

O art. 3º da Medida Provisória 542, de 1995, 
criou o Plano Real. Se não existisse medida provisória, 
era impossível ter implantado o Plano Real. Por que 
isso? Porque ela trouxe a paridade entre a nova mo-
eda, o real, e o dólar dos Estados Unidos, mantendo 
a razão de um para um. Se não tivéssemos a medida 
provisória, em face da especulação que poderíamos 
ter na nossa moeda naquele momento, o Brasil não 
teria outro caminho.

Portanto, na estrutura legislativa que temos hoje, 
fruto da Constituição de 88, que é um governo presi-
dencialista de coalizão, a medida provisória é decisiva 
para que esse governo possa levar a bom termo as 
suas conclusões. 

Temos tido aqui uma reclamação muito grande 
quando temos n matérias numa mesma medida provi-
sória. Acho que esse é um tema em que temos que nos 
aprofundar. E a Lei Complementar 95, que trata do rito 
natural dos projetos de lei, já tem um disciplinamento 
que traz um convívio saudável no Estado Democrático 
de Direito, tanto da Câmara como do Senado. Portanto, 
ali já temos uma experiência muito consolidada que 
pode nos subsidiar nessa condução. 

E fica pendente para ser construída a questão da 
comissão mista especial que a CCJ aprovou, por una-
nimidade. Agora, estamos tentando construir caminhos 
para que se possa, ao término dessa votação, ser essa 
matéria também aprovada na Câmara Federal. Assim, 
a gente possa ter uma distribuição maior do tempo de 
tramitação entre as duas Casas e, ao mesmo tempo, 
atendendo às legítimas aspirações de todos aqueles 
que fazem o Congresso Nacional.

Por isso, Srª Presidenta, sou daquelas pessoas 
muito otimistas com essa matéria. Já estive com mais 
pessimismo, mas, com a construção, com a abertura 
dos vários pares no Senado Federal, tenho convicção 
de que vamos chegar a bom termo.

Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTA (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador José Pimentel.
Com a palavra, o Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, venho a esta tribuna para, juntamente 
com a quase absoluta maioria dos Senadores e Sena-
doras, discutir esse tema que, do primeiro dia até hoje, 
tem ocupado o nosso tempo, as nossas preocupações. 

Mais recentemente, tive a missão de relatar uma 
medida provisória que tratava de rubrica orçamentária, 
de fechamento orçamentário de um ano do governo 
do Presidente Lula.

E agora o Senado, que tinha dado uma condu-
ção razoavelmente adequada, a partir da iniciativa do 
Presidente Sarney, de apresentar uma PEC focada em 
dar o devido encaminhamento à tramitação desta ma-
téria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, 
propunha uma alteração bastante razoável.

O Relator escolhido, o meu querido Colega Sena-
dor Aécio Neves, apresentou, no seu relatório, propo-
sições que alteravam, e alteram, a proposta apresen-
tada pelo Presidente Sarney. Discutimos na Comissão 
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de Constituição e Justiça e hoje fazemos a discussão 
dessa matéria. 

Queria resgatar um pouco: não é de hoje que o 
Senado, que a Câmara, tratam desse assunto, procu-
rando buscar, na memória destas Casas do Congresso 
Nacional, a inquietude do Parlamento por conta da edi-
ção de medidas provisórias. Temos que nos encontrar, 
antes da PEC, com um Projeto de Lei Complementar 
do então Deputado Federal Nelson Jobim, que, nos 
anos 90, propunha uma mudança que garantisse a 
edição de medida provisória, mas que pudesse nor-
matizar a tramitação desse instrumento essencial à 
vida do Executivo aqui no Congresso, no Parlamento.

Depois, tivemos uma PEC, de 1995, de Espiri-
dião Amin, que resultou numa Emenda Constitucional, 
de nº 32, de 2001, alterando, de maneira substancial, 
a tramitação de medidas provisórias nesta Casa, no 
Congresso. Mais do que isso, fez com que o Congres-
so pudesse celebrar, naquela época, a vitória de ter 
alterado a edição até o objeto da medida provisória. 

De lá pra cá, eu gostaria de lembrar um pouco, 
que, novamente, a situação se agravou. Hoje, o Sena-
do, especialmente o Senado, que tem, de fato, sofrido 
para tratar as medidas provisórias nesta Casa, discute 
uma maneira de fazer ajuste desse instrumento.

Primeiro, é muito importante lembrar que é um 
instrumento estabelecido na Constituição, é um ins-
trumento constitucional importante, como bem falou 
ainda há pouco aqui o Senador Pedro Taques, o Líder 
do nosso Bloco, Senador Pimentel, e tantos outros.

O interessante é que esse assunto, que é do 
interesse do Senado, do próprio Congresso, que es-
tabelece certo equilíbrio na tramitação das medidas 
provisórias, que nos unifica, está virando agora obje-
to de uma disputa política de quem está na oposição 
contra quem está no Governo.

Queria poder aqui, com uma certa calma, relatar 
um pouco do que já tivemos.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – V. Exª me permite um aparte?

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Com 
muita honra, mas só um pouquinho, meu querido ami-
go e Senador Aloysio Nunes.

Nós tivemos, ao longo desse período, desde 
quando esse instrumento começou a ser utilizado, a 
edição de 1.118 medidas provisórias. É importante para 
constar dos Anais. Foram 132 do Governo Sarney; 88, 
do Governo Collor; 138, do Presidente Itamar – vejam 
que tivemos Governos de curta duração –; no primeiro 
mandato do Presidente Fernando Henrique foram 156; 
no segundo, 185; no total do Governo do Presidente 
Fernando Henrique foram 341; no primeiro mandato 

do Presidente Lula, 240; no segundo mandato, 179; 
total do Governo do Presidente Lula: 419.

Antes de passar o aparte ao Senador Aloysio Nu-
nes. Até o Governo do Presidente Fernando Henrique, 
ou seja, até 2001 era possível a reedição de medidas 
provisórias com um agravante: incorporando na ree-
dição mensal novos termos. Hoje vejo a oposição co-
brando do Governo explicação – acho que tem até que 
ser cobrada – por agrupar temas, por trazer na mesma 
medida temas que a oposição coloca não correlatos.

Vejam só, eu quero só por mais algum número. 
No primeiro Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, a edição de 156 medidas provisórias; com 
as reedições, Srª Presidente, foram 2.453 medidas 
provisórias, no primeiro mandato. 

Vamos ao segundo: originárias foram 185, com 
as reedições, 2.606 medidas provisórias. Medidas pro-
visórias que já não eram iguais à original. Mês a mês 
eram outras medidas provisórias e assim se governou 
o País por oito anos.

O Presidente Lula não tinha mais o recurso da 
reedição, que, no fundo, não era um problema, – cla-
ro que tinha que ter um escaninho no Palácio só para 
reedição de medidas provisórias –, no fundo era uma 
oportunidade de, mês a mês, resolverem-se os pro-
blemas que os trâmites normais de funcionamento da 
Câmara e do Senado não resolviam. Então, Senador 
Aloysio, até hoje são 1.118 medidas provisórias; 5.513 
medidas reeditadas, num total de 6.631 medidas pro-
visórias. 

De fato, eu, particularmente, entendo que foi 
um instrumento muito importante para o Governo do 
Presidente Fernando Henrique sim, inclusive para a 
mudança da moeda, para iniciar um processo de esta-
bilização econômica do País e para a adoção de suas 
políticas. É um instrumento, não do parlamentarismo, 
é um instrumento do Executivo, porque parlamentaris-
mo – está implícito – só consegue ter primeiro-ministro 
quem tem maioria. Se tem maioria, usa pouco um ins-
trumento como esse. 

Agora, o Executivo, existente em nosso sistema 
político, necessita, sim, de medida provisória para o 
governo do PSDB, para o governo do PT. Agora, o 
que não pode é o Senado ficar refém da tramitação da 
medida provisória. Acho que essa PEC que estamos 
debatendo pode, sim, corrigir e fazer com que a gen-
te não viva o vexame de, em 24 horas, ter que decidir 
sobre temas importantes para o País.

Concedo o aparte ao querido Senador Aloysio 
Nunes.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP) 
– Senador Jorge Viana, eu queria apenas lembrar a V. 
Exª que não se trata agora de discutir uma mudança 
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constitucional que ocorreu em 2001, no Governo do 
Presidente Fernando, quando era Presidente da Câma-
ra o Deputado Aécio Neves e eu, modesto colaborador 
do Presidente do Presidente, a título de Secretário e 
Ministro da Secretaria-Geral da Presidência. É claro que 
medida provisória é importantíssima. Nós não queremos 
a abolição da medida provisória. O Plano Real, como 
lembrou o Senador Pimentel, não teria sido aprovado, 
até porque o PT era fundamentalmente contra o Plano 
Real. Mas eu queria apenas dizer a V. Exª que não é 
da oposição, não vem da oposição trazer para o de-
bate atual questões partidárias. E eu prefiro ficar, em 
vez de 2001, com 11 de maio de 2011, que foi a data 
em que se realizou aquela reunião da CCJ, de que V. 
Exª participou, e de onde surgiu um acordo que V. Exª, 
inclusive, celebrou em termos enfáticos, e com toda 
razão. Essa carapuça, nobre amigo Jorge Viana, não 
cabe a nós vesti-la, nós, da Oposição. Nós não estamos 
partidarizando esse tema. Nós queremos exatamente 
que prevaleça, no plenário do Senado, o mesmo clima 
de entendimento, o mesmo clima de congraçamento, 
o mesmo espírito que nos unificou naquele momento, 
de resgatarmos prerrogativas do Congresso Nacional 
e darmos novo curso à relação entre Executivo e Le-
gislativo, o que prevaleceu na Comissão de Constitui-
ção e Justiça. Somente isso. A Oposição está ainda 
no estado de espírito que estava no dia 11 de maio 
na Comissão de Constituição e Justiça; portanto, há 
menos de um mês. Muito obrigado.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Obrigado.
Srª Presidente, por conta de ter cedido esse tempo 

e ter ouvido o importante aparte do querido Senador, 
eu gostaria de um minuto para concluir.

Mas queria, Senador Aloysio, só dizer que a 
ponderação e a experiência sua de ter sido governo e 
de hoje voltar para o Parlamento é ponto de equilíbrio 
nesta Casa, mas não é o conjunto que eu presencio, 
que eu vejo aqui. 

Nós temos sofrido, como governo, eu entendo, 
certa injustiça, pela maneira como é colocado, como 
se medida provisória fosse um instrumento inventado 
no governo do Presidente Lula, no Governo da Pre-
sidente Dilma.

Eu queria aqui dizer também que me incomoda. 
Mas sobre matérias relativas, por exemplo, a crédito 
extraordinário, relatei aquela matéria outro dia, vamos 
pegar um exemplo, quando mudou a sistemática de 
tramitação aqui em 2001: de lá para cá, foram baixa-
das 25 medidas provisórias tratando desse tema; 13, 
ouçam bem, Srª Presidente e Srs. Senadores, foram 
emitidas nos últimos 15 meses do Presidente Fernan-
do Henrique; 13 sobre créditos extraordinários foram 
emitidas nos últimos 15 meses. O governo do Presi-

dente Lula emitiu, durante oito anos, 12 medidas pro-
visórias. Então...

O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – V. Exª 
me permite um aparte, Senador?

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Já não 
tenho tempo, meu querido amigo e nobre Senador 
Aécio Neves. 

O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Seriam 
dez segundos apenas, Senador.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Mas 
durante os oito anos do Presidente Lula foram 12, 
Senador Pimentel! Doze, só. E nós agora temos que 
sofrer ataques por conta de o governo estar usando 
um instrumento poderoso.

O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Sena-
dor, 10 segundos, Senador.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Por favor.
O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Eu não 

consigo compreender V. Exª, um homem tão construti-
vo, o homem da convergência, o homem das grandes 
construções políticas, não consigo compreender – des-
culpe, talvez em razão das minhas limitações – em que 
é importante para o que nós estamos discutindo, que 
é o fortalecimento do Congresso, o resgate das prer-
rogativas do Congresso, uma estatística que coloca o 
governo Fernando Henrique com algumas milhares de 
medidas provisórias, o do Lula com menos algumas 
medidas provisórias. O que é fato é o que V. Exª acom-
panha: nós não temos tido capacidade de discutir no 
Congresso Nacional as medidas provisórias, que vêm 
contrabandeadas com inúmeros outros temas e cuja 
admissibilidade não tem sido discutida. Saudades do 
Senador Jorge Viana da Comissão de Constituição e 
Justiça. Aquele para mim é o verdadeiro. Esse me pa-
rece o genérico, ilustre amigo.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Meu 
caro Senador Aécio, não se trata disso, mas, quando 
V. Exª fala de contrabando, tenho que lembrar estes 
números. A reedição de cinco mil medidas provisórias, 
durante oito anos do Presidente Fernando Henrique, 
V. Exª está chamando de contrabando. Eu não chamo, 
estou dizendo que foi instrumento usado legitimamen-
te pelo governo do Presidente Fernando Henrique e 
agora está sendo usado. 

Temos um problema comum e queria, só para 
concluir, dizer que V. Exª – eu me associei e me asso-
cio – V. Exª, que colaborou em 2001 como Presidente 
da Câmara, pode ajudar a colaborar para manter este 
instrumento para o Governo – aí temos uma divergên-
cia – manter este instrumento para o Governo, para 
o Executivo, que é legítimo, é importante para o País, 
mas com um ajuste necessário em defesa do Sena-
do, que hoje está levando um passe na tramitação 
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de medida provisória. Mas não é esse o debate aqui. 
O debate aqui é em cima do Governo do Presidente 
Lula, que não está mais presente, e do Governo da 
Presidente Dilma.

Srª Presidente, muito obrigado.
O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Nós 

não pronunciamos o nome de Lula na sessão de hoje. 
Esse nome não foi pronunciado, Jorge. 

A SRª. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Jorge Viana.

Com a palavra, temos outros inscritos, Senador 
Antonio Carlos Valadares. Senador Valadares se en-
contra no plenário? Por favor.

O próximo é o Senador Valadares. Depois, o Sena-
dor Anibal, o Senador Randolfe, o Senador Wellington 
Dias, o Senador Walter Pinheiro e a Senadora Vanessa.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos a discutir, 
Srs. Senadores, a debater o novo modelo de tramita-
ção das medidas provisórias.

Pela nossa Constituição, o modelo atual é um 
modelo unipessoal; cabe somente ao Presidente da 
República editar a medida provisória com força de 
lei. A medida provisória tem força de lei, mas não é 
lei enquanto o Poder Legislativo não dispuser sobre 
a mesma, ou seja, não aprovar nas duas Casas, na 
Câmara e, depois, no Senado.

Quais as reclamações efetuadas, notadamente, 
pelas Senadoras e Senadores da Oposição? Os Par-
lamentares do Governo também reclamam. As recla-
mações? Excesso de medidas provisórias.

Há poucos instantes, o Senador Jorge Viana leu 
uma relação de medidas provisórias lançadas nos go-
vernos de Itamar, Fernando Henrique Cardoso e Lula. 
Foram mais de duas mil medidas provisórias.

O Poder Legislativo reclama contra a edição exa-
gerada de medidas provisórias. O Poder Legislativo 
entende que essas medidas provisórias, em determi-
nados casos, poderiam ser substituídas por projetos de 
lei em regime de urgência, e o governo ficaria contem-
plado com o andamento normal, prestigiando o Poder 
Legislativo. Outra reclamação: inclusão de matérias 
estranhas às medidas provisórias. 

Bom, esse é um tema que tem variantes de con-
cordância e de divergência. Por exemplo, se o Presi-
dente da República manda uma medida provisória 
dispondo sobre saúde, a meu ver, todo e qualquer as-
sunto referente a saúde o governo pode incluir como 
tema de sua medida provisória. Se abre um crédito, 
por exemplo, para dar apoio ao Ministério da Saúde 
numa área conflagrada ou atingida pelas enchentes 
e, na mesma medida provisória, o governo propõe a 

contratação de servidores para este fim, acho que 
não há nenhum dissenso. Por quê? Porque a medida 
provisória trata de dar apoio a um fato ocorrido em 
determinado Estado que sofreu as conseqüências 
das enchentes; o governo precisa de recursos para 
dar apoio às prefeituras e também para contratar, em 
caráter excepcional, temporário, funcionários ou ser-
vidores para darem apoio ao projeto do governo ou a 
assistência do governo.

O que a Lei Complementar nº 98, de 1995, diz? É 
outra discordância. Inclusive o Senador Aécio colocou 
no seu substitutivo a proibição de que nenhuma medi-
da provisória poderá conter matéria estranha ao seu 
objeto. Ocorre que há pessoas, como eu, que discor-
dam. Não precisa fazer constar da Constituição esse 
mecanismo, de vez que a própria Lei Complementar nº 
98, de 1995, já expressa e discorre sobre esse assunto. 
Senão vejamos: “A lei não conterá matéria estranha a 
seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, per-
tinência ou conexão.”

Pronto. Para que repetir na Constituição, se uma 
lei complementar já determina isso? Será o quê? Uma 
perda de tempo e mais artigo na Constituição, tão gi-
gante, que nós já temos, uma vez que o Poder Legis-
lativo já dispôs sobre esse assunto.

De fato, eu reconheço o trabalho, o esforço realiza-
do pela bancada da Oposição nesse episódio, coman-
dado pelo Senador Aécio, para conseguir um consenso 
na Comissão de Justiça. Esse consenso foi elaborado 
e não houve discordâncias maiores – reconheço – a 
não ser uma, que eu apresentei, e está nos Anais da 
Comissão de Constituição e Justiça. A discordância é 
que eu não acho que a instituição de uma comissão 
permanente para se manifestar sobre a admissibilida-
de das medidas provisórias deverá funcionar. Por quê? 
Torna-se inócua essa comissão permanente. São 24 
parlamentares, 12 Senadores, 12 Deputados Federais, 
todo mundo ocupado em subcomissões, comissões 
permanentes as mais diversas. Nós não temos tempo 
de dar conta das nossas comissões, imagine mais uma 
para atormentar a vida dos parlamentares!

A prática tem demonstrado isso, Senador Aloysio, 
desde 2011. São quantas medidas provisórias? Duas 
mil e tantas medidas provisórias? 

Vamos supor que sejam 1.500 medidas provi-
sórias.

O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE. Fora do 
microfone.) – Até 2010, foram 1.116. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Eu estou falando de 2001 para cá.

Quer dizer, em dez anos....
O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE. Fora do 

microfone.) – De 1999 a 2010, 1.116.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Então, há muitas, suponhamos, de 
2000 para cá.

Em 2001 uma comissão permanente se reuniu. 
De lá para cá não se reuniu mais nunca uma comis-
são permanente. Então é colocar na Constituição uma 
coisa que não vai funcionar.

O que eu proponho? Em vez de uma medida, de 
uma comissão permanente com tal objetivo, que se 
use aquilo que nós já temos: a Comissão de Justiça 
da Câmara dos Deputados e a Comissão de Justiça 
do Senado, porque, individualmente, cada uma, de 
per si, vai julgar a admissibilidade, digo melhor, opinar, 
dar um parecer opinativo para instruir o Plenário sobre 
a viabilidade da urgência e da relevância da medida 
provisória. Aí nós estaremos economizando proces-
sualmente e não ocupando Senadores e Deputados 
Federais em comissões que existem, mas que, na prá-
tica, não funcionam, conforme já ficou demonstrado ao 
longo de 2001 até 2011.

O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – V. Exª 
me permite um aparte, nobre Senador?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Com muito prazer.

Antes, com o reconhecimento, volto a dizer, do 
trabalho edificante que V. Exª realizou lá na Comissão 
de Justiça, e eu discordei da criação dessa comissão. 
Agora, eu não podia desautorizar o Líder do Governo; 
o Líder do Governo tem o apoio de todos nós, e, na-
quele momento, tínhamos que aprovar a medida pro-
visória – um pedido de Aécio Neves a gente tem que 
atender com muito carinho.

Ora, ainda temos uma tramitação muito longa: 
cinco debates, cinco discussões aqui no plenário, cinco 
sessões de discussão. Então, nesse ambiente de dis-
cussão, naturalmente, nós esperávamos que surgissem 
novas luzes. E como a gente diz lá em Sergipe: “Entre 
um dia e outro existe uma noite no meio”, foi nessa 
noite que eu pensei em fazer uma alteração no pare-
cer de V. Exª, mas não em detrimento do acordo que 
houve lá, porque lá são 21 Senadores e aqui são 81. 

Consultando aqui os Senadores, cheguei à con-
clusão de que não há consenso sobre todas as ideias 
que V. Exª trouxe em seu parecer, Senador. 

O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Sena-
dor Valadares, quero dizer, em primeiro lugar, que V. 
Exª traz, mais uma vez, luz a esse debate. V. Exª traz 
uma contribuição. Não vejo a proposta de emenda de 
V. Exª como um rompimento de acordo; vejo como fruto 
de uma reflexão de alguém, como eu, como o Senador 
Aloysio, como o Senador Pimentel, como todos que se 
manifestaram e outros que não se manifestaram, que 
quer encontrar um caminho mais adequado para que o 

Congresso Nacional resgate as suas prerrogativas, sem 
impedir que o Governo Federal, que o Poder Executivo 
deixe de ter a medida provisória como instrumento a 
ser utilizado eventualmente. Apenas pedi esse aparte 
para, talvez, de público, pela primeira vez, fazer uma 
confissão: a proposta de V. Exª foi por nós estudada, 
pelo Senador Aloysio, por mim, com muito afinco, e por 
outros que construíram comigo a primeira versão do 
parecer, mas optamos pela comissão especial exata-
mente pela razão a que V. Exª aqui alude: para justificar 
que a Comissão de Justiça das duas Casas fizesse o 
trabalho da discussão da admissibilidade, porque, no 
momento em que é uma matéria que tramita nas duas 
Casas, essa admissibilidade teria que ser discutida 
nas duas Comissões de Constituição e Justiça, que 
nós sabemos, membros que somos da Comissão de 
Constituição e Justiça desta Casa, já tem uma pauta 
enorme de trabalho extremamente relevante, de discus-
sões extremamente relevantes. O que nos fez avançar 
para a criação dessa nova comissão foi exatamente a 
preocupação com o prazo, já que teremos que esperar 
a admissibilidade de uma Casa, aguardar a admissibi-
lidade na outra Casa, para que se inicie a tramitação 
em relação ao mérito. Não vou aqui discorrer ainda 
com maior profundidade sobre esse assunto, sobre 
essa questão, mas o que me parece, e já está claro, é 
que esta matéria voltará em razão das emendas, in-
clusive de V. Exª, para a Comissão de Justiça. Vou já 
de público fazer o primeiro apelo, mas vou fazer pes-
soalmente, para que o Presidente Eunício, Senadora 
Marta, possa pautar essa matéria com prioridade já 
para a próxima quarta-feira. Vamos discutir a proposta 
de V. Exª, assim como, pela oportunidade, dar as ra-
zões pelas quais mantenho a compreensão de que a 
comissão daria mais agilidade, mas vejo que estamos 
alcançando aquilo que é necessário: por intermédio 
do debate, a construção de um texto que não é para 
o Executivo, não é para a oposição, não é para o Go-
verno, é para a democracia, Sr. Presidente. Agradeço 
a contribuição valiosa e patriótica, mais uma vez, do 
Senador Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Senador Aécio, acho que só estamos 
divergindo apenas em um ponto, porque o prazo é 
negociável. Estamos propondo 70, na Câmara; 40, no 
Senado; e mais 10, para o retorno, se houver emen-
da, para a Câmara dos Deputados. Esse prazo é to-
talmente negociável. 

Nós só estamos discordando quanto à comissão 
especial, porque, na nossa emenda, a Comissão de 
Justiça na Câmara terá dez dias. Se, em dez dias, ela 
não se manifestar, vai diretamente para o plenário. A 
mesma coisa aconteceria no Senado. Se, em dez dias, 

469ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



22640 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011

a Comissão de Justiça não se pronunciar, vem para 
o plenário e haverá um parecer de qualquer forma. 

De modo que vamos aguardar as discussões, e 
quero crer que nós conseguiremos o famoso consen-
so, com o apoio de todos, na Comissão de Justiça, 
porque nós temos interesse em fortalecer a demo-
cracia, prestigiar o Legislativo e dar uma ação rápida 
ao Executivo naquilo que for necessário em favor da 
sociedade brasileira.

Durante o discurso do Sr. Antonio Car-
los Valadares, a Sra. Marta Suplicy, 1º Vice-
-Presidente deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Wilson Santiago, 2º 
Vice-Presidente.

Durante o discurso do Sr. Antonio Car-
los Valadares, o Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-
-Presidente deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pela Sra. Marta Suplicy, 1ª 
Vice-Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Antonio Carlos Valadares.

Com a palavra, o Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srs. 
Senadores, o primeiro aspecto que eu queria refletir 
sobre o assunto que estamos debatendo é o que diz 
respeito a essa mudança no rito de tramitação das MPs 
não ser um assunto de agora, ele vem, praticamente, 
desde o surgimento do instituto da medida provisória. 
E vale ressaltar que o autor do projeto que resultou na 
Resolução nº 1, de 1989, que deu origem ao instituto 
da medida provisória, foi o próprio Fernando Henrique 
e que esse expediente foi fartamente utilizado ao longo 
dos governos que se sucederam. 

Então, não se trata de um assunto novo, pois ele 
já foi muito bem refletido aqui por vários colegas Se-
nadores, e não vale à pena aqui a gente repetir cada 
uma das iniciativas que aconteceram ao longo da his-
tória, desde 1989 para cá, no sentido de modificar, 
aperfeiçoar e até mesmo extinguir o instituto da medi-
da provisória. Mas eu defenderia, em primeiro plano, 
que prevaleceu o bom senso. Prevaleceu o bom senso 
porque nós somos uma Nação, uma República presi-
dencialista, em que o instituto da medida provisória 
se faz necessário, se faz imprescindível para garantir 
governabilidade. Parece-me que isso é consenso entre 
oposição e base de apoio ao Governo.

Outro aspecto que me parece ser consenso entre 
base e oposição nesta Casa é o aspecto que foi ampla-
mente também debatido, principalmente nesta Legisla-
tura, de que não fazia sentido uma medida provisória 
passar 100 ou 115 dias na Câmara dos Deputados, e, 

depois, a gente ter que, em dois ou três dias, dar uma 
resposta a essa medida provisória, mesmo ela tendo 
sido amplamente alterada na Câmara dos Deputados. 
Somando-se a essa preocupação, havia a preocupação 
de uma medida provisória versar sobre vários temas.

Dessa maneira, diante das várias situações de 
confronto que aconteceram nesta Casa, surgiu a pro-
posta unanimemente defendida – a proposta assinada 
inicialmente pelo Presidente Sarney – de a gente alte-
rar o rito da tramitação das medidas provisórias, tendo 
fundamentalmente que dar uma resposta à questão 
dos prazos. Eu acho que quanto a isso também nós 
temos concordância absoluta.

Agora, na relatoria do Senador Aécio – e aí eu 
faço também um apelo ao Senador Aécio, ao Senado 
Aloysio Nunes –, o Senador está dizendo o seguinte: 
acordo se cumpre. Houve um acordo no dia 11 na Co-
missão de Constituição e Justiça, e é importante que 
esse acordo seja cumprido. Qualquer voz dissonante 
aqui na tribuna parece que são vozes de descumpri-
dores de acordos, dando assim a entender que fica 
um pouco menos legítima essa expressão.

Bom, eu sou também da tese e da escola de que 
acordo tem de se cumprir. No entanto, todos nós so-
mos frutos da política, e a política é dialética e é refle-
tida a cada momento. A cada nova situação se exige 
uma nova reflexão a respeito. O que está se colocando 
aqui é que essa comissão especial composta de doze 
Deputados e de doze Senadores para fazer a análise 
dos pressupostos de admissibilidade se sobrepõe ao 
Plenário da Casa, na medida em que ela pode, sim-
plesmente, matar uma medida provisória antes de ela 
ser analisada pela Casa.

O Senador Aécio fez um aparte muito preciso na 
fala do Senador Humberto Costa – e eu estava pres-
tando atenção – e ele já colocou um estágio superior 
nessa discussão, que é a possibilidade de as decisões 
da comissão especial serem derrubadas em plenário, 
desde que conte com um quarto de apoio dos inte-
grantes da Casa. Parece-me também um tanto quanto 
desproporcional. Na medida em que se consegue uma 
exigência de votação em plenário com apenas três 
apoiamentos, por que a gente precisaria de 21 apoia-
mentos nesta Casa para ter derrubada uma decisão 
de uma comissão especial?

O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – V. Exª 
me permite um aparte, Senador, apenas para esclare-
cer? Talvez eu não tenha sido preciso no aparte que fiz.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Por favor.
O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Apenas 

para contribuir, e agradeço a participação e a presença 
de V. Exª até essa hora, num debate da maior impor-
tância e inclusive na própria Comissão. Na verdade, 
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o que nós propusemos, e não foi iniciativa minha, foi 
uma sugestão de vários parlamentares, porque esse 
substitutivo há muito deixou de ser do Senador Aécio; 
a PEC é do Senador Sarney, e todos nós estamos 
construindo aprimoramentos e avanços nessa pro-
posta. Na verdade, o recurso ao Plenário, a partir de 
uma decisão da comissão, é para o qual nós precisa-
ríamos de um quarto dos membros de cada uma das 
Casas, para que houvesse o recurso. A comissão de-
cidindo desfavoravelmente à admissibilidade, a parte 
vencida, com o apoiamento de um quarto do Plenário 
da Câmara e do Senado, poderia levar essa matéria 
à discussão do Plenário das Casas, que, em última 
instância, é soberano. Então, não há que haver essa 
preocupação manifestada por alguns de que haveria 
uma comissão que se sobreporia, que teria atribui-
ções maiores do que as do Plenário. Não. A última 
instância é sempre o Plenário. Por isso talvez seja um 
aprimoramento a nossa proposta da possibilidade de 
um recurso, como em qualquer outra instância legis-
lativa. O recurso precisa de um apoiamento mínimo, e 
nós propusemos esse apoiamento de um quarto, mas 
é algo também que está aberto à discussão. Apenas 
seguimos a norma legislativa da Casa.

O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Senador 
Anibal...

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Perfeito. 
Eu agradeço o seu esclarecimento, mas gostaria de 
reafirmar que, em qualquer das hipóteses, nós estarí-
amos fazendo uma concessão sem precedente, uma 
vez que o juízo político de urgência e relevância do 
Chefe do Executivo só pode ser destituído pelo Ple-
nário das Casas. Então, na medida em que nós temos 
isso como pressuposto básico, se estamos atribuindo 
essa tarefa a uma comissão especial e essa comissão 
especial pode ter o seu parecer derrubado por essa 
Casa, eu, sinceramente, não vejo muita lógica de ter-
mos essa comissão, uma vez que quem tem a última 
palavra, em última instância, é o Plenário das Casas. 
Então, estou achando um pouco inócua a proposta de 
se ter uma comissão especial.

Ouço com atenção o Senador Jorge Viana.
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Só para 

esclarecer e cumprimentá-lo por esse pronunciamen-
to. A Constituição, no art. 58, já prevê que, no caso de 
recurso por uma deliberação de uma comissão ao ple-
nário, necessita-se apenas de 10% da representação 
da Casa. Agora, quando se passa para um quarto, já 
é um ponto de divergência que foge de novo, e aí não 
estou mudando de posição. O problema é que, desde 
o começo, tenho falado com o Senador Aécio que de-
veríamos nos concentrar em mudar a tramitação de 
medida provisória nas duas Casas. Esse deveria ser 

o foco, mas, no seu relatório, S. Exª está aproveitando 
para mudar o conceito e o sentido de medida provisó-
ria. Ela passa a deixar de lado a situação de urgência, 
emergência; passa a ter uma tramitação e recursos 
diferenciados. Qual a razão? Se está estabelecido na 
Constituição que 10% dos membros de uma Casa ou 
de outra são suficientes para se ter um recurso para 
trazer a matéria para o plenário, por que aumentar 
esse quórum? Para dificultar?

O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Senador 
Jorge Viana, a oposição acolhe imediatamente a sua 
sugestão, que era a minha inicial. Eu apenas aumentei 
um pouco esse quórum por solicitação de membros 
da base do Governo.

O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Voltei a ser 
original, então.

O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – A opo-
sição agradece se V. Exª conseguir convencer seus 
pares de que 10% são suficientes para o recurso, 
porque o recurso poderá se dar também quando hou-
ver a aprovação da admissibilidade da Comissão de 
Constituição e Justiça.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Agradeço o 

aparte do aparte do Senador Aécio, mas, enfim, agora 
estamos discutindo a essência. Temos, sim, algo novo 
- o Senador Aníbal está trazendo - que é como vamos 
fazer. Particularmente, acho que, se nós nos concen-
trarmos em melhorar a tramitação aqui e em dar se-
gurança – e como o Senador Aécio está se propondo 
a rever alguns pontos -, quem sabe chegaremos a um 
entendimento e decidiremos sobre esse tema, pois o 
País está à espera de darmos segurança para o Execu-
tivo trabalhar, mas que também o Congresso Nacional 
saia dessa situação vexatória que estamos vivendo.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado, Senador Jorge Viana, pela sua contribuição. 
Esse é o Senador Jorge Viana absolutamente original 
que eu conheço e que está sempre contribuindo para 
qualificar o debate em todos os momentos.

O que eu queria propor, neste minuto que me 
resta, é que nos atenhamos àquilo que é o essencial. 
Aquilo que é o essencial é estabelecermos os prazos 
suficientes para que possamos analisar com profun-
didade cada uma das medidas provisórias.

Não podemos fazer dessa discussão um embate 
entre partidos, entre correntes ideológicas, como se 
houvesse, na realidade, uma pegadinha para dificultar 
a utilização ou criar mecanismos de impedimento para 
a utilização das medidas provisórias. 

Como temos concordância integral e unânime de 
que a medida provisória é um instrumento necessário 
e imprescindível para o exercício do Executivo, então 
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nos cabe agora encontrar qual a melhor maneira de 
estabelecer um rito que permita uma análise com pro-
fundidade aqui, no Senado, e também na Câmara, para 
que governabilidade do País seja assegurada e para 
que esta Casa continue sendo respeitada.

Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Anibal.
Creio que estamos caminhando, Senador Aécio. 

Quarta-feira vai ser possível o entendimento. Não é 
fácil, mas temos que fazer esse trabalho.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – 
Com a contribuição sempre presente, registro, da Srª 
Presidente, aqui e na Comissão, acredito que estamos 
construindo algo bom para o Brasil. Agradeço a partici-
pação e a paciência de V. Exª em mais este importante 
debate, Senadora Marta Suplicy.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Matéria, talvez a mais importante desta Casa 
até hoje.

Senador Randolfe, com a palavra, como orador 
inscrito.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
te, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o que considero 
fundamental neste debate é nós o tratarmos não como 
um debate entre governo e oposição nem um debate 
entre governos, e só vou recapitular desde a redemo-
cratização até agora, governos Sarney, Itamar, Collor, 
Fernando Henrique e Lula. 

É fundamental tratarmos... Concordo com a sua 
última afirmação, Presidente: este é, sem dúvida, o 
mais importante debate do Congresso Nacional, eu 
diria, dos últimos anos, das últimas legislaturas. Eu di-
ria, desde o advento do instituto da medida provisória. 
E quero recuperar que este debate, quando se iniciou 
aqui no Senado, teve... Quero recuperar três momen-
tos importantes. O primeiro é a iniciativa do Presidente 
José Sarney, atendendo reclame da Casa, atendendo 
apelo aos absurdos do uso desmedido das medidas 
provisórias. E aí tenho que destacar... De todos os ab-
surdos poderíamos citar, elencar uma lista deles. Talvez 
o maior de todos seja a contínua edição de medidas 
provisórias, desrespeitando claramente o art. 167 da 
Constituição Federal, concedendo abertura de crédi-
tos extraordinários, que, conforme diz o art. 167, §2º, 
da Constituição, só poderiam ser concedidos em caso 
de calamidade ou de guerra. Nunca poderiam ter sido 
concedidos por edição de medidas provisórias. Aliás, 
a rigor, se, à luz da Constituição, fôssemos recorrer 
sempre ao Supremo Tribunal Federal em razão do 
conjunto das medidas provisórias aqui editadas, aqui 
apresentadas, e o STF julgando, de fato, à luz da letra 

da Constituição, talvez boa parte das medidas provi-
sórias dos últimos anos fossem derrogadas por sua 
inconstitucionalidade. 

Mas eu dizia que há três momentos que conside-
ro importante. O primeiro que destaquei é a proposta 
de emenda constitucional do Presidente José Sarney.

O segundo momento refere-se ao substitutivo do 
Senador Aécio Neves.

V. Exª, Senador Aécio, conseguiu, nesse substi-
tutivo, reunir inclusive contribuições apresentadas por 
este Senador e por um conjunto de vários outros Se-
nadores aqui da Casa que recuperavam e recuperam 
a alma do instituto. Embora tenha sido dito – e quero 
apresentar leal e cordialmente uma divergência com os 
colegas que disseram – que não pode existir governo 
sem medida provisória, é necessário realçarmos, res-
saltarmos aqui sempre a origem do instituto. E a origem 
não foi outra senão a Constituição de 1988, inspirada 
claramente no modelo parlamentar, no instituto vindo 
do medito provvisori do parlamentarismo italiano.

Então, a origem... Como a história não pode ser 
revogada, como a história não pode ser negada – e 
aqui isso já foi testemunhado várias vezes, inclusive 
pelo Senador Pedro Simon, que esteve no momento da 
origem do instituto, em 1988 –, reconheçamos que a 
origem do instituto foi no modelo parlamentar e ela foi 
adotada – digamos claramente –, ineditamente, pelo 
ordenamento constitucional e na prática do Executivo 
brasileiro, de maneira análoga e totalmente distinta da 
forma que inspirou a adoção do antigo medito provvi-
sori pelo nosso ordenamento constitucional.

Então, isso é uma particularidade do Brasil. Foi 
o Executivo, ao longo do tempo, que distorceu a ori-
gem do instituto, de como ele surgiu na Constituição 
de 1988. Tanto é assim que o mandamento – é neces-
sário relembrá-lo – do art. 62 da Constituição é claro 
em dizer isso, inclusive nos verbos que lá apresenta. 
Lembremos que o art. 62 da Constituição diz: “Art. 62. 
Em caso de relevância e urgência, o Presidente da 
República poderá...”.

Veja o cuidado, Senador Aloysio, que o legislador 
constituinte teve. Ele destaca a relevância e a urgên-
cia. E, em seguida, diz: “...o Presidência da República 
poderá...”. Quando coloca o verbo no futuro, concre-
tamente, deixa clara a excepcionalidade da medida.

Então, a medida não é para ser regra, é para ser 
excepcional. Adotar medidas provisórias com força de 
lei. E aí, mais adiante, é destacada, no mandamento 
do art. 62, a excepcionalidade da medida. Diz o com-
plemento do art. 62 que devem ser analisadas imedia-
tamente pelo Congresso Nacional. Ou seja, em três 
momentos do art. 62 é destacada a excepcionalidade 
para adoção do instituto. É dito: a necessidade da re-
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levância. É dito: a necessidade da urgência. É utilizado 
o verbo poderá e, no fim, para não restar dúvida sobre 
isso, é declarado claramente que deve ser submetida, 
de imediato, ao Congresso Nacional.

Então não foi esta a prática e a verdade ao lon-
go desse tempo. E aí eu digo que o terceiro momento 
importante desse debate foi o voto em separado, di-
vergindo inclusive do Senador Aécio Neves, proposto 
pelo querido Senador do Ceará José Pimentel. E até 
nos dados do seu voto em separado, Senador José 
Pimentel, quero aqui destacar como foi descumprido 
esse dispositivo.

Vejam só: final do Governo José Sarney: 92 me-
didas provisórias; final do Governo Collor: 11 medidas 
provisórias – na verdade foi o que menos adotou; fi-
nal do Governo Itamar: 47; final do Governo Fernan-
do Henrique: 44; final do Governo Lula: 42. É lógico 
que V. Exª está tratando aqui sem as reedições. Mas 
V. Exª destaca que, em vários momentos, a adoção 
do instituto superou a média histórica de 50, que tota-
lizam 1.102 medidas provisórias, desde a adoção do 
instituto, em 1988.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Um aparte, Senador.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
E vejam que os momentos que superaram foram tanto 
no Governo Fernando Henrique quanto no Governo 
Lula. Então, concretamente, não é uma questão que 
se reporta a esse ou àquele governo. É uma questão 
que se reporta concretamente à estrutura constitucio-
nal brasileira e à adoção do instituto.

Senador Aloysio, ouço com muito prazer.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP) 

– V. Exª faz uma análise rigorosa do Texto Constitucional 
que ressalta o caráter excepcionalíssimo dessa com-
petência que a Constituição confere ao Presidente de 
legislar, substituindo-se ao Congresso, provisoriamente. 
Agora, eu queria apenas comentar com V. Exª e com a 
Casa que, se houve abuso por parte dos Presidentes 
da República, houve vulgarização do que deveria ser 
excepcional, houve, lamentavelmente, complacência por 
parte do Congresso Nacional. Essa é que é a verdade. 
Veja V. Exª quantas vezes, já nesta Legislatura, para 
não remontar 2001, nesta Legislatura, nós tivemos a 
convocação de inúmeras sessões da comissão espe-
cial prevista pela Constituição para dar parecer sobre 
relevância e urgência de medidas provisórias. Nunca 
tivemos quórum, nunca. Eu comparecia; lembro-me de 
ter visto a Senadora Marta Suplicy uma vez também; a 
Senadora Gleisi Hoffmann; o Senador Itamar Franco, 
sempre, embora não sendo membro dessas comissões, 
porque o seu Partido não tem lugar, não tem número 
suficiente para indicar membros. Mas o fato é que não 

houve, por parte do Congresso também, uma reação 
a isso, de tal forma que as coisas foram transcorrendo 
num clima, digamos assim, malemolente. Vamos dei-
xando assim. Não vamos criar problema. Os relatores 
se apropriam dos temas, põem aquilo debaixo do braço 
e saem fazendo acordo a torto e a direito. Então, para 
que os lamentos, que são unânimes nesta Casa – e 
acredito que na Câmara também -, não sejam meras 
lágrimas de crocodilo, creio que este é o momento de 
pormos um freio a isso, não apenas modificando as 
regras, que, inclusive, deverão, quando inovarem a 
Constituição, dar um tempo maior para que a comis-
são especial, seja ela qual for – seja a Comissão de 
Justiça, seja uma comissão ad hoc, proposta pelo Se-
nador Aécio Neves – tenha tempo para analisar e que 
nós, Deputados e Senadores, realmente assumamos 
a defesa das nossas prerrogativas, começando por 
comparecer às sessões dessas comissões de análise 
da admissibilidade. Obrigado.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Senador Aloysio Nunes Ferreira, estou de pleno acordo. 
Só para concluir, Sr.ª Presidente, é uma terrível combi-
nação para a democracia e para a República brasileira 
o uso desmedido por parte do Executivo, mas, ao mes-
mo tempo, a cumplicidade, com a complacência deste. 
Alguns poderiam argumentar que isso é característica 
do sistema de checks and balances, de separação de 
freios e contrapesos do nosso modelo presidencialista. 
É verdade, só que, no nosso sistema presidencialista, 
está claro que existem funções típicas e atípicas de 
cada um dos Poderes. Claramente, essa é uma função 
atípica a ser exercida pelo Executivo de legislar. Como 
é atípica, não pode ser regra. Nesse sentido, para con-
cluir de fato, Sr.ª Presidente, espero que na quarta-feira 
saíamos com um acordo. Vi com muito bons olhos a 
proposta apresentada pelo Senador Aécio Neves, pois 
acho imprescindível termos uma comissão, porque 
aí dará cabo, de fato, ao mandamento do art. 62 da 
Constituição, dizendo da necessidade de uma análise 
prévia dos critérios de relevância e urgência. Repito, 
são quatro as vezes que o Legislador constituinte, no 
art. 62, fala da excepcionalidade da medida. Ora, se é 
uma medida excepcional, se é uma medida atípica por 
parte do Executivo, então essa medida atípica deve, 
antes de ser apreciada pelo conjunto do Congresso 
Nacional, ser apreciada por uma comissão, para que 
ela analise se, de fato, os pré-requisitos existem para 
essa medida. É fundamental, urgente, republicano, ne-
cessário para a nossa democracia e para a autonomia 
do Congresso Nacional regulamentarmos essa maté-
ria. A matéria não é da oposição nem do governo, é 
uma matéria necessária para a democracia brasileira.

Obrigado, Presidente.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Randolfe Rodrigues.

Com a palavra o Senador Walter Pinheiro. 
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Senadora Marta 
Suplicy, Presidente desta sessão, Srªs e Srs. Senado-
res, eu diria que esse debate é importante, principal-
mente para aqui resgatarmos o papel do Legislativo. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Desculpe-me, Senador. Vamos ter que prorrogar 
a sessão. Agora, desta vez vou prorrogar pelo tempo 
necessário, até o término dos trabalhos. A sessão está 
prorrogada o quanto necessário.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Srª 
Presidente, como eu dizia aqui, esse é o debate, meu 
caro Senador Pimentel, que põe na linha, que põe no 
centro exatamente o papel das duas Casas, a oportu-
nidade de apreciarmos, a oportunidade de, inclusive, 
interferirmos no processo de uma medida provisória, 
reconhecendo-a como um instrumento legal, um ins-
trumento utilizado pelo Poder Executivo, mas compete 
exatamente ao Poder Legislativo a oportunidade de 
apreciar, a oportunidade de emendar e a oportunidade 
de até rejeitar, como aconteceu inclusive na sessão da 
quarta-feira próxima passada. 

Gostaria de chamar a atenção para o primeiro 
debate. Foi exatamente esse elemento que, no dia 
primeiro de março, meu caro Senador Aloysio Nunes, 
me fez trazer esse tema a esta Casa. Fui o primeiro 
Senador a provocar esse debate aqui. O que estava 
em jogo? A Medida Provisória nº 512 e a Medida Pro-
visória nº 517. 

A 512, Senador Aécio Neves, é exatamente a 
Medida Provisória que trata – ou melhor, que tratava, 
agora já é matéria de lei –, que tratava exatamente dos 
incentivos à indústria automotiva para o Norte e Nor-
deste e também para o Centro-Oeste e para a região 
de Minas Gerais. 

Portanto, quando vim a esta tribuna reclamar ao 
Presidente Sarney um novo tratamento e a discussão, 
nesta Casa, de uma emenda à Constituição que pu-
desse regular isso, naquele dia, inclusive, a Presiden-
ta Dilma se encontrava na Bahia, na cidade de Irecê, 
eu não fui ao ato porque era último dia de prazo para 
que eu apresentasse emenda à Medida Provisória nº 
512, meu caro Jayme Campos. Naquele dia terminava 
o prazo, meu caro Armando Monteiro – V. Exª também 
emendou essa medida provisória -, terminava o pra-
zo na Câmara dos Deputados. Usei a seguinte frase 
neste plenário: Hoje tive um dia de Deputado. Voltei à 
Câmara dos Deputados para fazer algo que não vou 
ter condições de fazer aqui; porque sabia que, pelo 
rito processual, a forma de apreciação e o tempo para 

tanto, essas coisas me impediriam até, Senadora Ana 
Rita, de discutir a matéria, quiçá emendá-la. 

Portanto, fiz essa reclamação. Quinze dias depois, 
voltei à tribuna desta Casa para cobrar do Presidente 
Sarney medida imediata para que nós tomássemos 
a iniciativa de, em contato com a Câmara dos Depu-
tados, discutir como resolver essa questão. Vou usar, 
de novo, a mesma expressão que usei naquele dia, 
Senador Aécio, nós estamos virando carimbadores de 
medidas provisórias, homologadores de um processo 
discutido na Câmara sem nenhum conflito – chama-
va a atenção para isso. Então, sugeri ao Presidente 
Sarney a apresentação de uma emenda constitucio-
nal patrocinada por ele, como Presidente desta Casa, 
para dialogarmos com o outro Poder. 

O que me levou a isso? Na minha opinião, o fa-
tor primeiro e preponderante foi o de que fizemos a 
mudança do rito processual de medidas provisória, 
tendo o Senador Aécio como Presidente da Câmara 
dos Deputados.

E qual foi o erro nosso naquele momento? As me-
didas provisórias tramitavam no Congresso Nacional. 
Separamos esse processo e dividimos as Casas, para 
a apreciação, ou seja, não prestamos a atenção para 
a necessidade de trabalharmos os 120 dias levando 
em consideração que, a partir daquele momento, nós 
teríamos duas instâncias de apreciação e não uma só, 
como do passado.

Por que mudamos? Porque no Congresso Nacio-
nal, Senadora Marta Suplicy, se arrastavam há anos e 
anos e anos medidas provisórias sem sequer serem 
apreciadas. Inclusive a Medida Provisória conhecidís-
sima do Plano Real. Passou anos a fio valendo o Plano 
Real e a medida provisória por nós não era apreciada. 

Portanto, volto a insistir, o que é que nós quería-
mos? O resgate do nosso papel. Portanto, o confron-
to efetivo com a lógica de que uma medida provisória 
vinda do Executivo teria rito sumário.

Quero chamar e invocar aqui a Constituição de 
1946. Àquela época, não como decreto, meu caro Pi-
mentel, porque o decreto é instrumento já de outra 
etapa. O decreto vem com o Estado Novo, com a di-
tadura militar. A Constituinte de 46 tratava de projeto 
de lei. E tratava, meu caro Valadares, de decurso de 
prazo. Se a Casa não apreciasse, se o Congresso Na-
cional não apreciasse, por decurso de prazo o projeto 
estaria validado.

E aí entra uma questão que é muito importan-
te. Voltando aqui agora de 46 para 2011, eu também 
defendo que temos que priorizar a comissão, garantir 
o que diz o art. 62. Mas nós temos, nas duas Casas, 
duas comissões que podem cumprir isso, Senador 
Aécio Neves. Duas Casas que cumprem isso em to-
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das as outras matérias que aqui adentram, em todas 
as matérias que aqui tramitam, em todas as matérias, 
independente do seu nível de importância. Do projeto 
de lei simples a um projeto de lei complementar até 
uma emenda constitucional.

Portanto, esse julgamento é importante para 
que, numa etapa inicial, a comissão tenha como tarefa 
analisar principalmente a técnica de admissibilidade e 
as questões inclusive do seu caráter legislativo, para 
orientar o Plenário, mas não para substituir o Plenário.

Se estamos falando em resgate do papel do 
Plenário, de que forma faríamos nós? Uma comissão, 
ainda que a de Constituição e Justiça, ou uma comis-
são constituída com a exclusiva finalidade de analisar 
medida provisória teria, de imediato, um poder maior 
do que o Plenário de duas Casas?

O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – V. Exª 
me permite um aparte, Senador?

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Vou permitir. 

Então, na realidade, Senador Aécio, o que me 
chama a atenção é exatamente isso. E antes de dar 
aparte a V. Exª, eu quero citar uma coisa aqui de alguém 
que V. Exª teve oportunidade de acompanhar durante 
oito anos. Mas essa intervenção dele não foi como Pre-
sidente da República, foi como Senador desta Casa. 

Em maio de 1989, o Congresso Nacional apre-
ciava a medida provisória. E aí, do ponto de vista da 
regulamentação, maio de 1989, eu não era Deputado 
– não sei se V. Exª era, mas eu não era Deputado – 
e, portanto, não era membro do Congresso Nacional. 
Nessa época, em 1989, eu era Presidente da Fede-
ração Nacional dos Trabalhadores em Telecomunica-
ções. E aqui, neste Parlamento, em uma indagação, 
em uma posição contrária àquilo determinado pelo 
então Presidente desta Casa, o Senador José Igná-
cio Ferreira, ninguém, nada mais, nada menos que o 
Senador Fernando Henrique Cardoso dirigiu-se a esta 
Casa falando do sentido da propriedade de o Plenário 
apreciar matérias como essa.

Ainda vai mais além da questão dessa proprieda-
de. Naquele período, o Sr. Fernando Henrique Cardoso 
diz o seguinte: o juízo político da urgência e a relevân-
cia do chefe de Estado, o Presidente da República, só 
podem ser desconstituídos pelo Plenário das Casas 
que compõem o Congresso Nacional. Sábias palavras 
de Fernando Henrique Cardoso, portanto, defendendo 
o que é a soberania dessas Casas. 

Com o aparte, Senador Aécio Neves.
O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Senador 

Walter Pinheiro, resgato aqui não apenas a contribui-
ção de V. Exª, já no início desta legislatura, a que fez 
referência em aparte ao Presidente Sarney, mas em 

2001, quando fizemos a primeira grande transformação 
no rito de tramitação das medidas provisórias nesta 
Casa, V. Exª aqui fez referência. Elas eram reeditadas 
sucessivamente, a cada trinta dias, sem qualquer ne-
cessidade de discussão, pelo Plenário da Câmara ou 
do Senado. Ali, e V. Exª cita o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso....

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Uma boa citação. 

O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Cor-
reto. Quero dizer a V. Exª que foi exatamente na Pre-
sidência de Fernando Henrique que ele abre mão 
desse instrumento. Talvez até pelo seu espírito, sua 
formação democrática clara e inquestionável, ele abre 
mão desse instrumento quase que absolutista que lhe 
permitia legislar em nome do Congresso Nacional, 
para negociar conosco. Era eu Presidente da Câmara 
e V. Exª dos lideres mais influentes do seu partido e, 
naquele momento, abdicando da posição de sermos 
governo ou sermos oposição, para negociar algo que 
foi importante, que foi um passo adiante. Não vou me 
alongar nesta hora da noite, Senador Walter, mas é 
exatamente este o sentimento que devemos buscar: 
abdicarmos por alguns instantes das nossas condições 
de sermos modernistas ou sermos oposicionistas, até 
porque já estivemos em posições contrárias. E eu digo 
que tenho alguma saudade de estar na condição de V. 
Exª, parlamentar hoje tão influente junto ao Governo, 
mas nós temos, de fato, uma oportunidade única e não 
temos o direito de perder, em nome desta Casa, em 
nome das prerrogativas do Congresso Nacional. Con-
vido V. Exª a estar na próxima reunião da Comissão 
de Constituição e Justiça, com o conhecimento que 
tem sobre a causa, para que, feito lá um novo acordo, 
acredito, sugerido e inspirado pela Senadora Marta 
Suplicy, poderá ocorrer. Até porque, da minha parte, 
há sempre disposição de construir consensos. Tenho 
certeza de que V. Exª, estando lá, quando chegarmos 
ao plenário para a votação final, o acordo, desta vez 
espero eu, construído na Comissão de Constituição 
e Justiça, possa ser honrado no plenário desta Casa, 
em benefício de todos, em especial do Parlamento 
brasileiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Muito obrigado. Senadora Marta, vou concluir.

Mas eu só queria dizer que V. Exª tem razão. Se 
pegarmos os números das reedições naquele período, 
ultrapassam a casa de 2.500. E 2.453 somados com 
2.600 e tantos, vai dar exatamente, por período, uma 
média superior a 2.500 reedições, que é um número 
absurdo. 

Então, o que nós fizemos foi correto. Concordo, 
V. Exª tem plena razão. O Presidente da República era 
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o Fernando Henrique Cardoso. Nós todos, oposição 
e situação, naquele período, fizemos o pacto dessa, 
eu diria, repartição de tarefas, mas erramos quando 
deixamos que a matéria pudesse ficar até a undécima 
hora na Câmara dos Deputados. Não estamos culpan-
do a Câmara, estamos, inclusive, nos culpando. Então, 
é importante corrigir esse rumo.

Por isso, a última proposta acordada, é funda-
mental esse acordo para tentar chegar à comissão, 
mas acordada com o Senador Valadares. Estamos 
propondo até que o tempo seja de 70 dias na Câma-
ra, 40 no Senado e 10 dias para voltar. Até porque a 
Câmara é maior, tem mais projetos, por lá entram as 
medidas provisórias, Senador Aloysio. Então, vamos 
pactuar isso e entender que esse instrumento conti-
nuará vindo para cá, mas não deixará, efetivamente, 
de ter da nossa parte não só o emendamento, mas a 
possibilidade de todos fazerem um julgamento, apre-
sentarem as suas posições e a gente debater, à luz 
dessa grande prerrogativa que todos nós conquista-
mos, que é a soberania dos Plenários da Câmara e 
do Senado Federal.

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

SP) – Obrigada, Senador Walter Pinheiro.
A última oradora inscrita para a discussão é a 

Senadora Vanessa. Depois, passamos a ler os reque-
rimentos de urgência.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Muito 
obrigada, Senadora Marta.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, companheiros e 
companheiras, Senadora Marta, quero dizer que, não 
pertencendo à Comissão de Constituição e Justiça, esta 
é a primeira vez que eu debato a matéria. Entretanto, 
é uma matéria que interessa a toda a Casa, inclusive 
aos parlamentares, Senadores e Senadoras que não 
compõem a Comissão de Constituição e Justiça.

Quero dizer, primeiro, que entendo ser necessário 
o avanço na regulamentação das medidas provisórias, 
dando sequência àquilo que se iniciou no ano de 2001, 
quando aprovamos a emenda. Eu falo aprovamos por-
que, naquela época, eu era Deputada Federal. Aprova-
mos uma importante emenda à Constituição Federal, 
estabelecendo prazos e limitando os assuntos possíveis 
de serem tratados por medida provisória.

É bom lembrar que, desde a Constituição de 
1988 – isso já foi dito fartamente, mas eu nunca acho 
demais repetir – até o ano de 2001, as medidas pro-
visórias eram editadas pelo Presidente da República 
e reeditadas a cada mês, mantinham a sua validade 
enquanto não eram apreciadas pelo Congresso Na-

cional, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado 
Federal. Não havia qualquer prazo.

Em outras palavras, o que significava isso? Que 
a medida provisória tinha apenas o nome de medida 
provisória, mas os seus efeitos jurídicos eram seme-
lhantes aos decretos-leis, que eram, nos períodos de 
ditadura, sobretudo e principalmente, editados de for-
ma farta e, muitas vezes, ditatorial e arbitrária pelos 
Presidentes da República.

Em 2001, o Congresso Nacional, não suportando 
apenas uma crítica interna, mas uma critica que vinha 
da sociedade, sobretudo do mundo jurídico, providen-
ciou as mudanças, que não foram suficientes, é óbvio, 
e não levaram em consideração, Senador Aloysio, o 
funcionamento das duas Casas, decorrendo o que 
acontece de 2001 para cá: a Câmara dos Deputados 
inicia a análise da medida provisória a partir do mo-
mento em que ela começa a trancar a pauta. E essa 
é a grande realidade.

O início da análise de todas, de absolutamente 
todas as medidas provisórias decorre na Câmara dos 
Deputados, a partir do momento em que o seu tran-
camento se dá, restando a nós, aos Senadores da 
República, apenas pouquíssimos dias para analisar 
matérias tão complexas e de tamanha relevância.

Então, é óbvio que nós precisamos mudar e avan-
çar na regulamentação principalmente da análise e 
votação das medidas provisórias.

Repito aqui que tudo começou exatamente com 
essa polêmica do prazo. O Senado não suporta mais 
não poder debater uma medida provisória no tempo 
que deveria ter para debater.

E aí há um consenso, um consenso importante, 
que não acho uma coisa pequena ou menor diante do 
debate aqui travado. Se analisarmos a proposta inicial 
do Presidente José Sarney, subscrita por quase a tota-
lidade das Srªs e dos Srs. Senadores, se analisarmos 
a proposta apresentada em forma de substitutivo pelo 
Senador Aécio Neves, ou mesmo a proposta aprova-
da pela Comissão de Constituição e Justiça, a gente 
percebe que os prazos mudam em cinco, dez dias 
no máximo. E há uma terceira proposta que não está 
aqui ainda no papel, mas que já vem sendo cogitada: 
um prazo um pouco maior, além dos sessenta dias, 
que é o maior que se prevê, a proposta do primeiro 
substitutivo do Senador Aécio Neves, para a Câmara 
dos Deputados.

Então, eu acho que o teor da polêmica – tenho 
convicção – não é contra os prazos. Nós vamos nos 
acertar: cinco dias, dez dias. 

O que nós estamos efetivamente debatendo, 
primeiro, é o limite da medida provisória. E o Senador 
Aécio Neves apresentou uma proposta inicial prevendo 
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que a medida provisória só teria validade a partir da 
aprovação da admissibilidade pelo Congresso Nacio-
nal, por uma comissão composta de 12 Senadores e 
12 Deputados Federais, Senador Randolfe, que eu vi, 
salvo engano, V. Exª defendendo aqui. A admissibilidade.

O que é analisar a admissibilidade de uma me-
dida provisória? Nada mais é do que uma comissão 
substituir as funções da própria Comissão de Consti-
tuição e Justiça, instalada e existente tanto na Câmara 
quanto no Senado.

Do meu ponto de vista pessoal, não há a menor 
necessidade. Não quero nem falar da admissibilidade, 
porque o Senador Aécio Neves já recuou da sua pro-
posta inicial. Isso é uma boa sinalização, de que nós 
poderemos, e tenho certeza e convicção absoluta, de 
que chegaremos a um consenso e votaremos, avan-
çaremos nessa matéria.

Então, o que está em discussão aqui, o que está 
posto para o debate não é se ela perde admissibili-
dade ou não, porque, no segundo substitutivo, já não 
perde mais. Entretanto, teria que ser analisado por 
uma comissão.

Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 

SP) – Senadora Vanessa, acho que a questão do prazo 
evidentemente é relevantíssima, mesmo porque o Se-
nado não pode votar contra a parede. Não é possível. 
Ninguém tolera mais isso. Essa situação, perdurando, 
nos levará realmente à nulidade política, esta Casa. 
Agora, a questão da admissibilidade é igualmente cru-
cial. Quer dizer, nós temos que ter um mecanismo que 
permita efetivamente que o Congresso se pronuncie 
sobre os requisitos fixados na Constituição para ad-
missão de uma medida provisória: relevância e urgên-
cia. É claro que a Constituição oferece um largo poder 
discricionário ao Presidente para editar medidas pro-
visórias, uma ampla gama de matérias, com exceção 
daquelas que, segundo a Constituição, não podem ser 
objeto dessa modalidade de legislar. Agora, no mais, 
tem ampla latitude. O que é absolutamente imprescin-
dível é que o Congresso corrobore a visão do Chefe 
do Poder Executivo de que aquela questão é de tal 
forma relevante e urgente que justifique essa maneira 
excepcionalíssima de legislar. Então, temos que ter um 
mecanismo que realmente permita o pronunciamento 
do Congresso sobre o juízo de admissibilidade, que 
uma coisa complete a outra, o juízo do Presidente e o 
juízo do Congresso. O que acontece hoje é que isso 
não ocorre por várias razões, inclusive por negligência 
do próprio Congresso. Mas também o prazo é exíguo, o 
prazo para emendamento é praticamente impraticável, 
de tal maneira que quem fica senhor das emendas é 
o relator, que muitas vezes abusa desse seu direito, 

dessa sua prerrogativa. Também temos que levar em 
conta que encarregar as Comissões de Constituição 
e Justiça da Câmara e do Senado para emitir esse 
juízo talvez não seja – talvez não seja, eu não estou 
dizendo nada de forma definitiva – praticado do ponto 
de visa da Constituição, que exige o pronunciamento 
de um órgão do Congresso Nacional. Ora, a Comissão 
de Constituição e Justiça da Câmara é uma comissão 
de justiça da Câmara dos Deputados, assim como a 
nossa é uma comissão de justiça do Senado. Aprova 
na Câmara, e cai no Senado – essa hipótese pode 
ocorrer. De modo que é uma questão complicada, mas 
acho que o tema da admissibilidade talvez seja até 
mais importante do que o tema dos prazos,

porque a admissibilidade é que significa a con-
cordância do Poder Legislativo em abrir mão da sua 
prerrogativa de legislar em face de uma circunstância 
excepcionalissimamente relevante e urgente.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Agradeço o aparte de V. Exª, Senador, mas 
quero insistir na minha linha de pensamento e de en-
tendimento.

Admissibilidade é acerca da constitucionalidade, 
não apenas da relevância. A relevância ninguém dis-
cute. Uma catástrofe, qualquer problema é relevante. E 
a admissibilidade diz respeito à Constituição da Repú-
blica. Hoje, nós já analisamos a relevância, entretanto 
num período idêntico ao período em que analisamos 
o mérito da medida provisória, no mesmo tempo e no 
mesmo período em que analisamos a medida provisória.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB 
– SE) – Senadora Vanessa, somente para comple-
mentar... 

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Pois não, Senador Valadares.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – ... o raciocínio de V. Exª e do Senador Aloysio 
Nunes. O Congresso Nacional, na prática, com as 
duas Comissões funcionando, a de Justiça da Câmara 
e a de Justiça do Senado, ele está sendo ouvido. Vai 
haver uma opinião de cada comissão dizendo que os 
pressupostos constitucionais de relevância e urgência 
estão sendo obedecidos por essa medida provisória. 
A comissão só vai dizer isso. Agora, quem vai definir, 
quem vai decidir a respeito da medida provisória é, em 
última instância, o Plenário. 

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – O Plenário, perfeitamente. Eu acho que essa é 
talvez a divergência que impera aqui, porque o Con-
gresso tem mudado, com o passar do tempo, várias 
regras do seu próprio funcionamento. Quero citar aqui 
o exemplo da Comissão Mista de Orçamento. Hoje, um 
Deputado ou um Senador que faz parte da Comissão 
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de Orçamento durante um ano não pode fazer parte 
dela no ano seguinte, por conta de uma série de pro-
blemas que o Congresso já vivenciou.

Então, o poder que daremos a essa comissão de 
12 membros do Senado...

O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – V. Exª 
me permite um aparte, Senadora?

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) –... e 12 membros da Câmara é um poder que vai 
além, que vai além do poder das nossas Comissões 
de Constituição e Justiça e de qualquer uma das co-
missões instaladas.

Senador Aécio Neves.
O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Primei-

ro, agradeço a V. Exª a contribuição sempre importante 
que vem dando aos debates relevantes nesta Casa. 
Portanto, mais uma vez, V. Exª traz uma importante 
contribuição. Eu me vejo apenas na obrigação de, 
como Relator na Comissão de Constituição e Justiça, 
apenas esclarecer que o objetivo da criação dessa 
comissão especial não é que ela se sobreponha ao 
Plenário, até porque isso seria inconstitucional, e está 
absolutamente claro no nosso texto, e agora a partir de 
sugestão de setores da base, que mesmo da decisão 
da comissão, qualquer que seja ela, caberá recurso 
ao Plenário sem que haja efeito suspensivo, sem que 
haja interrupção da vigência da medida provisória. O 
que nós queremos e acho que a grande resposta que 
teremos que dar é a seguinte: nós queremos criar um 
instrumento – não quero aqui me ater à comissão que 
propus – que se dedique algum tempo à discussão da 
relevância e da urgência de cada uma das medidas 
provisórias, ou não queremos fazer isso? Ou vamos 
permitir que elas possam ir diretamente ao Plenário 
e ali, a toque de caixa, a admissibilidade passa ser 
apenas um componente da votação do mérito? Se 
nós queremos construir um instrumento ou constituir 
um instrumento nesta Casa para julgar a admissibili-
dade das medidas provisórias no que diz respeito à 
sua constitucionalidade, pareceu-me até agora o mais 
adequado essa comissão especial, que não se sobre-
põe ao Plenário. Mas, obviamente, como democrata 
que sou, homem aberto sempre ao diálogo, se for con-
vencido de que há um instrumento mais efetivo, obvia-
mente eu estarei sensível a ele. Mas me parece que, 
por melhores que sejam as intenções dos propositores 
dessa alternativa, como são as do Senador Antonio 
Carlos Valadares, simplesmente buscar a opinião da 
Comissão de Constituição e Justiça...

(Interrupção do som.)

O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Para 
concluir.

...não atende a essa preocupação da discussão 
efetiva da relevância e da urgência da medida provi-
sória. Aí seria talvez mais adequado manter como é 
hoje: existe uma comissão para cada medida provi-
sória que jamais se reuniu exatamente para discutir a 
admissibilidade, e todos nós fingimos que isso é uma 
etapa do trâmite nesta Casa. Medida provisória, Se-
nadora Vanessa, como V. Exª sabe, é algo, como dizia 
aqui o Senador Randolfe, é uma medida legislativa de 
caráter extremo, excepcional, e dessa forma deve ser 
tratada na Casa.

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – V. Exª 
me concede um aparte?

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Já vou conceder o aparte a V. Exª.

De acordo com todos os juristas – eu procurei ler 
alguma coisa a respeito da matéria nos últimos dias –, 
um mal que é necessário, um mal necessário. É um mal 
necessário. Daí a necessidade de regulamentarmos da 
melhor forma a tramitação das medidas provisórias.

Eu quero, antes de conceder o aparte ao Sena-
dor Randolfe, se a Senadora Marta me permite, dizer 
o seguinte: Senador Aécio, nós temos que imaginar 
que, quando nós defendemos – eu concordo com o 
Senador Valadares, assinei também a proposta do Se-
nador Valadares –, quando nós passarmos a definir um 
prazo concreto para a Câmara e para o Senado, nós 
não teremos mais essa correria. Com 45, com 50, com 
60 ou com 70 dias, a Câmara votará com o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça, e não com essa 
nova e poderosa comissão, votará o parecer da medida 
provisória, analisando com tempo suficiente não só o 
seu mérito, mas a sua legitimidade, a sua urgência, a 
sua relevância e a sua constitucionalidade.

O meu tempo já se foi. Se a Senadora Marta me 
permitir, eu concedo o aparte ao Senador Randolfe.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senadora, já estamos no 16º...

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

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Não, 16º minuto. Então, foi muito além dos outros 
oradores. Vamos dar mais dois minutos para o encer-
ramento. Combinado. Está bem, Senador Randolfe?

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Pois não. Combinadíssimo.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Dois minutos, no total.

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Obri-
gado pela concessão das duas belas mulheres des-
te nosso Plenário. Senadora, rapidamente, apenas 
recapitular: medida provisória é uma função atípica, 
segundo nosso ordenamento constitucional, do Exe-
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cutivo, ou seja, nós temos um sistema de repartição 
de poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário – com 
suas funções típicas, por exemplo, do Legislativo em 
legislar, e funções atípicas. Excepcionalmente, a me-
dida provisória é concedida ao Executivo para poder 
legislar. Mas, no sistema de separação dos poderes, 
a medida atípica – e assim é que confronta o nosso 
ordenamento constitucional – é uma medida excep-
cional. Então, portanto – e concordando com V. Exª, 
creio que vamos conseguir resolver isso na CCJ na 
próxima quarta-feira –, tão importante quanto o prazo 
para a Câmara e o Senado, parece-me que é ter uma 
comissão permanente que avalie os critérios de rele-
vância e urgência da medida provisória para ver se a 
excepcionalidade naquele caso cabe.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Muito obrigada pelo aparte, Senador. 

Concluindo meu tempo – 43 segundos dos dois 
minutos combinados – quero dizer que acredito que 
será um grande avanço aprovarmos a delimitação de 
prazo para a Câmara e para o Senado e que teremos, 
assim, a possibilidade, Senador Valadares – concordo 
com V. Exª – de analisar a tempo não apenas o méri-
to, mas também a relevância e a constitucionalidade.

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

SP) – Obrigada, Senadora Vanessa Grazziotin.
Encerrada a discussão com emendas.
Há sobre a mesa requerimento, do Senador An-

tonio Carlos Valadares, de retirada da Emenda nº 4, 
apresentada à Proposta de Emenda à Constituição 
nº 11, de 2011.

É o seguinte o requerimento:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Em votação o requerimento de retirada.

Os Senadores que concordam permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

Fica retirada a Emenda nº 4.
A matéria volta à Comissão de Justiça e Cidada-

nia para exame de emendas.
Passo a Presidência à Vice-Presidência da Casa, 

Senador Wilson Santiago, para votação das três ma-
térias que já foram expostas. 

Com a palavra o Senador Wilson Santiago para 
encaminhamento dos requerimentos.

A Sra. Marta Suplicy, 1º Vice-Presidente 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Sobre a mesa, requerimento de ur-
gência ao Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 2011.

É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Em votação o requerimento.

Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que 
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Tendo em vista manifestação favorável de Lide-

ranças, passa-se à apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB –PB) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 29, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 29, de 2011 (nº 4.567, de 
2008, na Casa de origem, no caso a Câmara 
dos Deputados), de iniciativa do Tribunal. En-
caminhado à Câmara dos Deputados projeto 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 

Territórios, que altera a Organização Judiciária 
do Distrito Federal e dos Territórios, estabeleci-
da pela Lei nº 11.697, de 13 de junho de 2008.

Parecer favorável sob o nº 431, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. O Relator 
é o Senador Rodrigo Rollemberg. 

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Senador Rodrigo Rollemberg, V. Exª quer discu-
tir? (Pausa.) Não.

Encerrada a discussão.
Votação do projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem, Senador.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, quero agradecer a todos os líderes partidários 
e especialmente ao Senador Gim Argello e ao Sena-
dor Cristovam Buarque, Senadores representantes do 
Distrito Federal, como eu. Agradeço, de forma muito 
especial também, o Presidente da Comissão de Consti-
tuição e Justiça, Senador Eunício Oliveira, que colocou 
esse projeto na pauta da CCJ hoje e também ajudou 
colocando o requerimento de urgência para que o 
projeto fosse apreciado hoje pelo Plenário do Senado.

Só para mostrar a importância desse projeto para 
trazer justiça e para facilitar o acesso à Justiça da po-
pulação do Distrito Federal, vou ler alguns dados. Hoje, 
temos, no Estado de São Paulo, 92 mil habitantes por 
desembargador; no Rio de Janeiro, 88.853 por desem-
bargador; no Rio Grande do Sul, 77.958 por desem-
bargador; e, no Paraná, 60.344 por desembargador. 
No Distrito Federal, atualmente, 106 mil habitantes por 
desembargador, mostrando a importância da aprova-
ção desse projeto para promover o acesso à Justiça 
no Distrito Federal e no entorno.

Portanto, agradeço a V. Exª, ao Presidente Sarney, 
ao Presidente Eunício Oliveira, a todos os líderes par-
tidários que concordaram com a apreciação do projeto 
hoje na CCJ e, ainda hoje, em regime de urgência, no 
plenário do Senado Federal.

Muito obrigado a todos em nome da população 
do Distrito Federal.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Pela ordem, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra, pela ordem.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Obrigado. 

Sr. Presidente, na mesma linha do nobre Sena-
dor Rodrigo Rollemberg – agradeci a ele, agradeci ao 
Senador Cristovam Buarque –, dizer que é união da 
bancada. E queria agradecer também ao Walter Pinhei-
ro, a todos os membros da CCJ, aos Senadores que 
aqui estão, a todos os membros da CCJ, ao Presidente 
Eunício, à Senadora Marta, que estava presidindo a 
sessão, a todos, porque estamos fazendo justiça pela 
nossa Justiça do Distrito Federal, que é um exemplo 
de justiça para o Brasil.

Então, só dizer o nosso muito obrigado, a ban-
cada está aqui unida, por quê? Porque é assim que 
a gente luta, lutamos pelo Distrito Federal e por um 
Brasil melhor.

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE) – Sr. Presidente, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Senador Valadares, V. Exª tem a pala-
vra pela ordem.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, é somente para esclarecer que a retirada 
da Emenda nº 4, através de requerimento aprova-
do pelo Plenário, foi porque nós apresentamos duas 
emendas sobre o mesmo assunto, a de nº 4 e a de nº 
5. Vai a nº 5 para a Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania e a nº 4 vai para o Arquivo.

Na dúvida, não ultrapasse, segundo o Senador 
Walter Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A solicitação de V. Exª, Senador Vala-
dares, foi decidida no item anterior, retornando à Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Sobre a mesa, requerimento de urgência para o 
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
nº 265, de 2006.

É o seguinte o requerimento:

483ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



22654 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL484



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 22655 485ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



22656 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Votação do requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Tendo havido acordo de Lideranças, passará à 

apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Item extrapauta:

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 265, DE 2006

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei 
do Senado do mesmo número, nº 265, melhor 
dizendo, de 2006 (nº 7.824, de 2010, naquela 
Casa), do Senador, que está presente, Cristo-
vam Buarque, que altera a Lei nº 7.210, de 11 
de julho de 1984 – Lei de Execução Penal, para 
dispor sobre a remição de parte do tempo de 
execução da pena por estudo ou por trabalho.

Parecer nº 432, de 2011, da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania.

Relator: Senador Antonio Carlos Valadares.
Parecer pela aprovação da ementa nº... § 4º do 

art. 126, dos §§ 1º e 2º do art. 129 da Lei nº 7.210, de 
1984, constantes do art. 1º do Substitutivo da Câmara; 
supressão do art. 2º do projeto original aprovado pelo 
Senado, com a consequente remuneração da cláusula 
de vigência do Substitutivo da Câmara e manutenção 
dos §§ 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do art. 126 do projeto original 
do Senado e pela rejeição do caput do art. 126 e de 
seu § 1º, incisos I e II, e § 2º do caput dos arts. 127, 
128 e 129, mantendo-se a redação original, aprovada 
pelo Senado, dos §§ 3º, 5º, 6º e 7º do art. 126 e do 
parágrafo único do art. 127.

Discussão do substitutivo, em turno único.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Senadora Ana Rita, V. Exª tem a palavra.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Fora do micro-

fone.) – Eu gostaria, Sr. Presidente, de falar um pouco 
sobre a importância do referido projeto de lei. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Coloque o som.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presiden-
te, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o projeto e 
sugiro ao Senador Rodrigo Rollemberg e aos demais 
Senadores que façamos a votação da matéria e depois 
fiquemos, até em homenagem ao autor do projeto que 
se encontra aqui em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Senadora pediu a palavra.

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. para discutir. 
Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria, Sr. Presidente, 
de fazer uma menção a este projeto de lei e de falar 
um pouco da importância dele, porque este projeto 
– aqui quero parabenizar todos os Senadores que, 
hoje, na Comissão de Assuntos Sociais, votaram pela 
aprovação do projeto – é uma reivindicação da Pasto-
ral Carcerária e também do Movimento Sou Pela Paz.

Na verdade, ele é muito importante porque, no 
Brasil, hoje, mais da metade da população carcerá-
ria não completou o ensino fundamental. E, segundo 
as informações que nós obtivemos aqui, 63.50% da 
população carcerária não tem esse grau de instrução 
de ensino fundamental. Além disso, uma parcela bas-
tante significativa da população carcerária também é 
analfabeta.

Então, entendemos que, ao se instituir a alterna-
tiva de remissão de pena pelo estudo, ou seja, dando 
a possibilidade de os presos poderem reduzir a sua 
pena por meio do estudo, é uma oportunidade que es-
tamos dando para que esta população possa, de fato, 
ser reintegrada à sociedade de uma maneira bastante 
saudável, de uma maneira bastante importante, que 
é pelo estudo.

Quero, aqui, parabenizar todos os Senadores que 
no dia de hoje tiveram a oportunidade de, na reunião 
da Comissão de Assuntos Sociais, manifestarem-se fa-
voravelmente ao referido projeto; parabenizar, também, 
o Relator da referida matéria e dizer que a população 
carcerária com certeza vai poder usufruir da remissão 
de pena por meio de um mecanismo, de uma política 
pública que é a educação.

É isso que eu gostaria de dizer, manifestando a 
nossa satisfação de poder estar contribuindo também 
com a aprovação deste projeto de lei.

Muito obrigada.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Senador Valadares, V. Exª tem a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE) – Antes de encerrar a discussão, gostaria 
de falar como Relator.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Como Relator. Sem revisão do orador.) – A 
Senadora Ana Rita já destacou, com muita proprie-
dade, a importância desta propositura aprovada em 
primeira instância pelo Senado; depois, pela Câmara 
dos Deputados. Agora, o poder revisional do Senado 
Federal é convocado para instituir uma alternativa para 
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aqueles presos que queiram obter o direito de se rein-
troduzirem na sociedade com o estudo e o trabalho.

O trabalho já existe, essa disposição legal por 
meio da qual um dia de pena a cada três dias de traba-
lho será remido e um dia de pena a cada doze horas de 
frequência escolar. Essa foi a idéia do Senador Cristo-
vam Buarque, aprovada pela Câmara dos Deputados.

Como nós tínhamos dois projetos, o projeto que 
veio da Câmara e o projeto que saiu do Senado, origi-
nal do Senador Cristovam Buarque, nós optamos pelo 
projeto original, aproveitando algumas emendas que 
conseguimos destacar e introduzir no texto original. De 
modo que o texto final, consolidado da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, é esse que estamos 
a discutir, visando à sua aprovação. 

Segundo esse texto, o art. 26 da Lei de Execu-
ções Penais ficará assim: “O condenado que cumpre 
pena em regime fechado ou semi-aberto aberto poderá 
remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de 
execução da pena”. 

Sobre a contagem de tempo, um dia de pena a 
cada 12 horas de frequência escolar, divida no mínimo 
em três dias, quer dizer, são três dias, quatro horas em 
cada dia, até completar três dias, e todo esse tempo 
será remido em favor do preso ou do condenado. 

Além disso, “as atividades de estudo, a que se 
refere esse artigo, poderão ser desenvolvidas de forma 
presencial ou por meio do ensino a distância e deve-
rão ser certificadas pelas autoridades educacionais 
competentes dos cursos freqüentados. Acrescente-
-se a isso também o direito de o preso estudar fora da 
prisão”. Naturalmente que, se for permitido que preso 
trabalhe fora da prisão, é de bom alvitre que ele possa 
também estudar não só dentro como fora da prisão, 
logicamente que o juiz da execução é que vai dar as 
condições para que o preso possa se habilitar para 
esses estudos.

Há um dispositivo que também nos consegui-
mos aproveitar, que diz que “o preso impossibilitado 
por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos 
continuará a beneficiar-se com a remissão”. 

Vou destacar outro ponto aqui que considero in-
teressante, que diz: 

A autoridade administrativa encaminhará, 
mensalmente, ao juízo da execução cópia do 
registro de todos os condenados que estejam 
trabalhando ou estudando, com a informação 
dos dias de trabalho ou das horas de frequ-
ência escolar, ou de atividade de ensino de 
cada um deles.

O condenado autorizado a estudar fora do esta-
belecimento penal deverá comprovar mensalmente, 

através de declaração da respectiva unidade de ensi-
no, a frequência e o aproveitamento escolar.

Ao condenado dar-se-á relação dos seus dias 
remidos. 

Então, o destaque principal é a função social 
desse projeto, de reabilitar o preso, o condenado, de 
torná-lo um ser útil no futuro à sociedade. 

O trabalho edifica o homem, e o estudo prepara 
o homem para liberdade: a liberdade de pensar, a li-
berdade de conviver com a sociedade, a liberdade de 
construir uma nova vida. 

Portanto, meus parabéns ao Senador Cristovam 
Buarque.

Senador Pedro Taque, é um prazer dar um apar-
te a V. Exª.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Só para 
cumprimentar V. Exª e o Senador Cristovam por este 
projeto e pela relatoria. Quero dizer que aqui, Senador 
Cristovam, como dizia o Brizola que educação liberta, 
não só metaforicamente, mas literalmente. A educação 
aqui vai resgatar o indivíduo transformando-o em ci-
dadão. Tive oportunidade de, por dois anos, trabalhar 
como voluntário em presídios só fazendo remissão de 
pena. Este é um instrumento valioso na ressocializa-
ção: o trabalho. O trabalho é algo que não pode ser 
visto como castigo, mas faz com que o cidadão seja, 
efetivamente, útil. Este projeto, que trata da educação, 
vai transformar, como eu disse, aquele indivíduo em 
cidadão. Gostaria de parabenizar V. Exª, o Senador 
Cristovam e Brizola, antecipando ao tempo: aqui, lite-
ralmente, a educação vai libertar. 

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – 
Senador Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Senadora Lídice da Mata; em seguida o 
Senador Rodrigo Rollemberg. 

A Srª Lídice da Mata (Bloco/PSB – BA) – Quero 
parabenizar o Senador Cristovam que, por essas ini-
ciativas, certamente tem a admiração de todos nós e 
de todo o Brasil. Parabenizo também V. Exª pelo rela-
tório que apresenta, um relatório rico que acrescenta 
valor ao projeto inicial. Quero dizer que concordo in-
tegralmente com o projeto, inclusive sou autora de um 
projeto assemelhado, certamente não tão bom quanto 
esse produzido pelo nosso Senador Cristovam Buar-
que. Muito obrigada.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Parabéns a V. Exª por ter tido essa idéia. 
Tenho certeza de que, quando V. Exª apresentou esse 
projeto, essa proposição, não sabia desta que já estava 
tramitando na Câmara dos Deputados, e, em seguida, 
aqui no Senado. Meus parabéns, V. Exª é uma pessoa 
identificada com o social na Bahia e em todo o Brasil.
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Senador Rodrigo Rollemberg. Peço a paciência 
do Presidente, porque já estou encerrando a minha 
participação.

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) 
– Eu quero cumprimentar V. Exª, Senador Valadares, 
pelo seu brilhante relatório, cumprimentar também a 
Senadora Ana Rita pela sua sensibilidade, e, de forma 
muito especial, cumprimentar o autor do projeto, o Se-
nador Cristovam Buarque, que é uma referência para 
todos nós. É um orgulho para o Distrito Federal ter um 
representante no Senado Federal do quilate do Sena-
dor Cristovam. Sem dúvida, esse projeto é da maior 
importância, especialmente porque diz que, a cada 12 
horas de estudo, o preso tem direito à redução de um 
dia na sua pena. Ou seja, ele induz a uma recapacita-
ção, a uma requalificação para a reinserção do preso 
na sociedade, por meio do grande instrumento de mu-
dança na vida das pessoas, que se tornou a grande 
bandeira da vida do Senador Cristovam Buarque, que 
é a educação. Portanto, quero aqui me associar, com 
muita alegria, a todos os que apóiam esse projeto e, 
de forma muito especial, por ser de um Senador com-
panheiro aqui da bancada do Distrito Federal. V. Exª, 
mais uma vez, Senador Cristovam, honra o Distrito 
Federal e honra o País com a sua proposição.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – A afinidade não só nas eleições, também 
no trabalho. Parabéns aos dois Senadores do Distrito 
Federal. E agora ao terceiro.

O Sr. Gim Argello (PTB – DF) – Muito obrigado, 
Senador Valadares. É do mesmo tom, não com a mes-
ma capacidade, com a mesma grandeza, mas dizendo, 
da mesma forma que o Senador Rodrigo Rollemberg, 
que o Senador Cristovam Buarque nos orgulha a to-
dos nós. E quando tive oportunidade, hoje, de pedir 
aos líderes para colocar em urgência urgentíssima a 
votação desse projeto, entendi que, quando a propo-
situra é da lavra do Senador Cristovam Buarque, nós 
podemos ter certeza de que é com essa grandeza. É 
pensando sempre, principalmente, em educação. Edu-
cação para todos, educação que é o caminho para o 
País. Sempre a pregação dele é essa, com toda razão. 

Para o País ser realmente um País grande, um 
País forte, um País de verdade tem que passar pela 
educação, educação para todos. E, hoje, ele está dando 
a oportunidade, como bem colocou o Senador Pedro 
Taques, para aqueles que a sociedade já esqueceu. 
Não, esquecemos não. Volta a estudar, volta a se re-
compor com a sociedade. Cristovam Buarque, você 
é motivo de orgulho para todos nós, Senador Cristo-
vam Buarque. O Senado hoje vota um projeto que é 
um dos mais importantes deste semestre. Este é um 
projeto que realmente vai fazer a diferença na vida de 

milhares e milhares de pessoas. Parabéns também ao 
Senador Valadares, que relatou este projeto com muita 
propriedade hoje na CCJ.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Por último, Sr. Presidente, queria informar à 
Casa que esse projeto conta com o entusiasmo e o apoio 
do Ministério da Justiça, do Ministério da Educação, das 
Defensorias Públicas do Brasil, assim como de diver-
sas organizações sociais, como a Pastoral Carcerária, 
o Instituto Sou da Paz, o Conectas Direitos Humanos, 
o Instituto de Defesa do Direito de Defesa entre tantas 
outras entidades que se entusiasmaram com seu projeto. 

Por um dever também de justiça, quero lembrar 
que esse projeto vem ao encontro do segundo pacto 
federativo assinado pelos três Poderes em maio de 
2009 para uma Justiça mais rápida e efetiva. Nesse 
segundo pacto federativo este projeto foi contemplado 
como uma prioridade para que possamos sentir a im-
portância de que se reveste esta proposição. 

Por outro lado, a Justiça já vinha aceitando como 
normal a concessão da remissão àqueles presos ou 
àqueles condenados que preferissem estudar. Por 
exemplo, a Súmula 341, do STJ, que diz: “A frequên-
cia a curso de ensino formal é causa de remissão de 
parte do tempo de execução de pena sob regime fe-
chado ou semi-aberto”.

A inovação do projeto está em uniformizar a cor-
respondência entre horas de estudo e dias de pena 
remidos, de forma a evitar a diversidade de interpre-
tação a respeito da matéria. 

Então a Justiça já havia, em decisões não só do 
STJ, como de tribunais dos Estados, se manifestado 
sobre a matéria.

Cabe ao Poder Legislativo, que é o poder do 
povo, poder que representa por excelência a vontade 
popular, decidir em última instância o que devemos 
fazer, qual destino devemos dar aos presos para que 
eles consigam se adequar, quando em liberdade, aos 
trâmites legais e a um convívio salutar com a socie-
dade. Termino as minhas palavras com – vamos ver 
se consigo pronunciar a palavra –: ressocialização. 

Consegui! Com isso termino as minhas palavras.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Encerrada a discussão.
A Presidência esclarece que, nos termos do art. 

287, do Regimento Interno, o Substitutivo da Câmara 
ao Projeto de Lei do Senado será considerado série de 
emendas e votado separadamente por artigos, parágra-
fos, incisos, alíneas e itens, em correspondência aos 
dos projetos emendados, salvo aprovação de requeri-
mento para votação em globo ou grupos dispositivos.

Nesse sentido, foi encaminhado requerimento.

É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Em votação o requerimento para vota-
ção, por grupo, do Senador Antonio Carlos Valadares.
(Pausa.) 

Para votação, em globo ou por grupo dos dispo-
sitivos, segundo a conclusão do parecer da comissão. 

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Passa-se à votação do Substitutivo da Câmara.
Votação dos dispositivos de parecer favorável do 

Substitutivo da Câmara, nos termos do parecer da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Votação dos dispositivos de parecer contrário ao 

Substitutivo da Câmara, nos termos do parecer da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania.

As Srªs. e os Srs. Senadores que os aprovam, 
rejeitando, permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Estão rejeitados, aprovado.
Há sobre a mesa parecer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) –Discussão da redação final.(Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, encerro a 
discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT - DF) 

– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB - PB) – A Mesa parabeniza o Senador Cris-
tovam Buarque pelo projeto, autor desse projeto ex-
tremamente importante para todos, especificamente 
para todo o Território nacional, não é só no GDF, e 
parabeniza também os integrantes desta Casa, todos 
os Srs. Senadores, inclusive também os Senadores 
aqui do GDF, que se manifestaram solidários ao pro-
jeto – como os demais – de V. Exª. Parabéns a V. Exª 
e parabéns também ao Senador Antonio Carlos Vala-
dares, que, de fato, fez os ajustes necessários com a 
concordância não só da Casa como do autor, Senador 
Cristovam Buarque.

V. Exª tem a palavra, Sr. Senador.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obriga-
do, Presidente.

Quero começar dizendo, antes de fazer alguns 
agradecimentos, que uma das coisas que caracterizam 
a civilização, diferentemente da barbárie, é o fato de 
tratarmos os que se desviam da conduta correta, legal, 
não para punir, mas para recuperá-los. Essa é uma 
característica da civilização. A prisão é para proteger 
a sociedade e para recuperar. É por isso, Senadora 
Lídice, que defendo algo muito radical: que o sistema 
carcerário deveria ser gerenciado e administrado pelo 
Ministério da Educação e não pelo Ministério da Justi-
ça, para ter a ideia clara de recuperação daqueles que 
se desviaram. Esse projeto vai ajudar nesse sentido.

Eu gostei muito da fala do Senador Taques, quan-
do ele diz que liberta duplamente: liberta ao reduzir a 
pena e liberta ao dar uma educação que vai permitir 
um trabalho. O Senador Valadares também disse uma 
coisa interessante e importante: que o estudo prepara 
o homem para a liberdade.

É isto que a gente está querendo: que o preso, 
quando terminar a sua pena, tenha uma alternativa de 
vida, para que não precise cair outra vez no crime e 
voltar para a prisão.

Então, este projeto beneficiará todos aqueles 
dentre quase 500 mil presos que devem estar neste 
momento em suas celas, e nós aqui trabalhando por 
eles. Mas eles não vão ser os únicos beneficiados; 
beneficiadas serão suas famílias e toda a sociedade 
brasileira, porque um preso que sai com educação tem 
menos chance de voltar.

Eu quero aqui agradecer muito ao Senador Va-
ladares pelo seu parecer.

Quero agradecer muito também à Câmara, que 
colocou uma emenda correta, a que tira os crimes 
hediondos do direito de beneficiar-se dessa remissão. 
Quero dizer também que espero que os governos es-
taduais cumpram, oferecendo os estudos que os pre-
sos vão querer.

Alguns me perguntam: Senador, quanto custa 
isso? Eu garanto o seguinte: custa menos do que man-
ter esses presos mais tempo na cadeia e custa ainda 
muito menos do que trazê-los de volta para a cadeia. 
Portanto, é um projeto que, a meu ver, tem tudo para 
ser um instrumento positivo na defesa de paz no Brasil.

Senador Valadares, muito obrigado.
Eu agradeço a todos as suas palavras aqui. Agra-

deço ao Senador Eunício, que pôs em votação hoje na 
CCJ; ao Senador Gim Argelo, que foi quem tomou a 
iniciativa de pedir a votação em regime de urgência, e 
as palavras de todos os Senadores. São coisas como 
essas que me dão orgulho de ser Senador.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador Randolfe, V. Exª tem a pala-
vra pela ordem.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, ra-
pidamente, só para comunicar à Casa e ao Plenário 
que o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, 
reunido ainda há pouco, aprovou por onze votos con-
tra três o pedido do Partido Socialismo e Liberdade 
de cassação do mandato da Deputada Jaqueline Ro-
riz. É uma medida, Sr. Presidente, que quero exultar 
e destacar como fundamental para a recuperação do 
decoro e da ética parlamentar.

Da mesma forma, Excelência, queria agradecer 
a votação hoje da Comissão de Constituição e Justiça, 
que acatou a nossa emenda à Lei de Diretrizes Orça-
mentárias, suprimindo o art. 2º da LDO encerrando, 
acabando, com o famigerado superávit primário da 
nossa economia.

Só para destacar um dado do Ipea, Presidente, 
em relação à educação, dita ainda há pouco pelo Se-
nador Cristovam Buarque, veja só, para cada 1% do 
Produto Interno Bruto que o Brasil gasta na dívida pú-
blica, volta 0,9% para o Tesouro Nacional; para cada 
1% que o Brasil gasta na educação pública, volta 1,9% 
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para a educação nacional. Isso é uma prova mais do 
que cabal de que o que rende mais para o País não é 
a dívida pública, mas sim os gastos sociais e, notada-
mente, os gastos em educação.

Está de parabéns a CCJ pela aprovação hoje que 
agora, logicamente, vai para a apreciação na Comis-
são Mista de Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra, a Senadora Lídice da 
Mata.

Em seguida, retornaremos aos demais projetos 
restantes.

V. Exª tem a palavra, Senadora.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, pela 
ordem, só para registrar, porque não houve oportuni-

dade, que, a partir de amanhã, a Frente Parlamentar 
em Defesa dos Direitos da Criança, no Congresso 
Nacional, Câmara e Senado, estará fazendo o lança-
mento da campanha contra o trabalho infantil. Dia 12 
de junho é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho In-
fantil. Estaremos antecipando a programação da nossa 
luta de combate e de mobilização de toda sociedade 
brasileira contra essa chaga que é o trabalho infantil 
em nosso País.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Sobre a mesa, requerimento de ur-
gência ao Projeto de Lei da Câmara nº 189, de 2010, 
que altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
que dispõe sobre a organização da Assistência Social.

É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – As Srªs e os Srs. Senadores que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Tendo havido acordo de Liderança, passa-se à 

apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 189, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 189, de 2010 (nº 3.008, 
de 2010, na Casa de origem), de iniciativa da 
Presidência da República, que altera a Lei nº 
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe 
sobre a organização da Assistência Social.

Pareceres nº 385 a 387, de 2011, das Comissões.
Comissão de Direitos Humanos e Legislação 

Participativa, Relatora Senadora Ana Rita, favorável 
foi o parecer.

Comissão de Assuntos Econômicos, Relator Se-
nador Flexa Ribeiro, favorável foi o parecer, com Emen-
da nº 1, da CAE, de redação, que apresenta.

Comissão de Assuntos Sociais, Relatora Sena-
dora Lúcia Vânia, favorável ao Projeto e à Emenda nº 
1, da CAE também, apresentando ainda a Emenda nº 
2, da Comissão de Assuntos Sociais.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Discussão do projeto e das emendas em turno 
único. (Pausa.)

Quer discutir, Senadora, ou posteriormente? 
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Fora do micro-

fone.) – Posteriormente. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Posteriormente, V. Exª irá discutir a 
matéria.

Encerrada a discussão. 
Passa-se à votação.
Há requerimento de destaque da Emenda nº 2.

Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento 
Interno, requeiro destaque para votação em separado 
da Emenda nº 2 ao PLC nº 189, de 2010”. 

Do Senador Humberto Costa.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO No 712, DE 2011

Destaque de disposição para votação 
em separado.

Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em sepa-
rado, da Emenda no 2 ao PLC no 189/10. – Senador 
Humberto Couto.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Em votação. 

As Senadoras e os Senadores que o aprovam 
permaneçam como se acham. (Pausa.)

Aprovado.
Votação do projeto, sem prejuízo das emendas. 
Em votação o projeto.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação da Emenda nº 1, da CAE, emenda de 

redação.
As Senadoras e os Senadores que a aprovam 

permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovada.
Votação da Emenda nº 2, da CAS.
As Senadoras e os Senadores que aprovam a 

sua rejeição permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado. Rejeitada a Emenda.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação a redação final. 

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Discussão da redação final. (Pausa)

Encerrada a discussão.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sr. Presi-

dente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem, Se-
nadora Ana Rita.

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Quero apenas aqui, rapi-
damente, destacar que esta Casa hoje está oferecendo 
à população brasileira um grande presente; ao votar e 
aprovar este Projeto de Lei que institui o Sistema Úni-
co de Assistência Social, está formalizando, de fato, 
um sistema que pode oferecer à população brasileira 
condições de as pessoas com menor poder aquisitivo 
terem acesso às políticas de assistência social.

Na verdade, Sr. Presidente, tivemos a oportuni-
dade de relatar este Projeto na Comissão de Direitos 
Humanos, e destaco que a Senadora Lúcia Vânia tam-
bém o relatou na Comissão de Assuntos Sociais; ela, 
que já foi Secretária de Assistência Social, muito ficou 
orgulhosa em também poder relatar o referido Projeto. 

Eu quero apenas dizer, Sr. Presidente, que, a 
partir de agora, formalmente, os Entes Federados, os 
Estados, os Municípios e a União, passam a ter a obri-
gação de cofinanciar... Perdi a voz. (Pausa.)

Desculpe, Presidente, perdi a voz. Emoção talvez.
Na verdade, os Municípios, os Estados e a União 

passam a ter a responsabilidade de cofinanciar a po-
lítica de assistência social. E, mais do que isso, Sr. 
Presidente, por meio deste Projeto, os conselhos de 
assistência social em todos os níveis passam também 
a ter a obrigatoriedade de serem mantidos pelo Poder 
Executivo, por intermédio das suas respectivas secre-
tarias, como é o caso, por exemplo, da Secretaria de 
Assistência Social de cada Município, que passa a ter 
a responsabilidade de manter toda a estrutura física, 
toda a estrutura de funcionamento desses conselhos.

Como assistente social que sou, participei ativamente 
de alguns conselhos, tanto municipal quanto estadual, e 
pude perceber como é importante o apoio do Poder Exe-
cutivo para que esses conselhos possam funcionar ade-
quadamente, com a participação, inclusive, da sociedade.

Então, quero aqui, Sr. Presidente, saudar esta Casa, 
saudar todos os Senadores pela aprovação do referido 
Projeto de Lei e dizer que a sociedade brasileira, parti-
cularmente a população que depende das políticas de 

assistência social, está ganhando hoje um importante 
presente, que é o Sistema Único de Assistência Social.

É isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 

Presidente, eu também quero registrar...
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem, Se-
nador Wellington Dias, representante do bom Estado 
do Piauí.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.

Quero dizer que, com prazer e honra, estivemos 
lá no bom Estado da Paraíba também, numa bela pro-
gramação tratando do desenvolvimento do Nordeste.

Mas, veja, eu queria, de um lado, parabenizar a 
aprovação das duas matérias, destacar a criação do 
Sistema Único de Assistência Social e dizer que, para 
mim, foi uma alegria ver hoje aprovada, também como 
o meu voto favorável, na Comissão de Assuntos Sociais 
e agora aqui no plenário da Casa. Acho que a fala da 
Senadora Ana Rita, inclusive se emocionando aqui, é 
algo importante para todos nós.

Mas eu queria, Sr. Presidente, destacar duas 
coisas aqui.

Primeiro, no Estado do Piauí, Teresina está sendo 
palco, neste instante, de um grande evento, que é o 
Salão do Livro do Piauí. Inclusive, quero destacar que 
o Senado Federal participa desse evento, que home-
nageia este ano o Professor Raimundo Santana, da 
Academia Piauiense de Letras, o centenário de Dinah 
Silveira de Queiroz e Nelson Cavaquinho e o escritor 
Moacir Scliar, todos homenageados.

Quero ainda dizer que esse evento tem uma 
participação do Senado Federal. Estarei participando 
na sexta-feira, quando haverá distribuição de livros, 
livros em braile, enfim. Quero aqui parabenizar a di-
reção do Senado Federal e da Mesa por participar do 
Salão do Livro.

Mas eu não poderia deixar passar em branco, 
Sr. Presidente, que, no jornal O Globo, na coluna Pa-
norama Político, o Senador Alvaro Dias, nosso cole-
ga desta Casa, fez uma declaração de que o Bolsa 
Família estimula a preguiça em seus beneficiários. 
Eu, infelizmente, estava inscrito mais cedo para falar, 
com a presença dele, mas não posso deixar passar 
isso em branco.

O Ministério do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome disponibiliza estudos, mostrando que os 
beneficiários adultos do Bolsa Família trabalham tanto 
ou mais que as famílias não beneficiárias, na mesma 
situação socioeconômica, ao contrário do que afirma 
o Parlamentar.
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A última Pesquisa Nacional por Amostragem de 
Domicílio (Pnad-IBGE, de 2009), que envolve tanto o 
mercado formal de trabalho quanto o informal, aponta 
que 65% dos beneficiários do Bolsa Família estavam 
ocupados naquele ano. Além disso, o programa contri-
buiu para que, na última década, o País reduzisse em 
60% sua taxa de extrema pobreza. Acho que esses da-
dos, por si só, já dizem a importância do Bolsa Família. 

Não podemos, em 2011, aceitar mais essa dis-
criminação contra os mais pobres, eu diria, esse pre-
conceito, essa forma, muitas vezes, até de se colocar 
de modo mesquinho em relação às pessoas que mais 
precisam. Eu acho que está correta a política iniciada 
no governo do Presidente Lula e que se fortalece no 
Governo da Presidente Dilma.

Então, eu queria, com essas palavras, Sr. Pre-
sidente, agradecer a V. Exª e parabenizar esta Casa 
pelas matérias aqui aprovadas.

Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presi-

dente, pela ordem. Se V. Exª permitir, posso aguardar.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Perfeitamente. Só se V. Exª permitisse 
que eu lesse aqui a última matéria...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Com cer-
teza, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – ... o último comunicado.

O Senado Federal recebeu o Ofício nº 851, de 
2011, do Presidente da Câmara dos Deputados, sub-
metendo à apreciação desta Casa a Medida Provi-
sória nº 525, de 2011, que altera a Lei nº 8.745, de 
9 de dezembro de 1993, no tocante à contratação de 
professores.

É a seguinte a Medida Provisória:
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com referência à citada Medida Provi-
sória nº 525, de 2011, que acaba de ser lida, a Presi-
dência comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias 
para apreciação da matéria encontra-se esgotado e o 
de sua vigência foi prorrogado por ato da Presidência 
da Mesa do Congresso Nacional e esgotar-se-á em 
14 de junho de 2011.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
incluiu a matéria na Ordem do Dia da sessão de hoje. 
Portanto, a pauta fica sobrestada. 

Estando a pauta sobrestada...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Posteriormente, vou ouvir V. Exª.
Encerro a Ordem do Dia.

São os seguintes os demais itens trans-
feridos:

Item 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 525, DE 2011 
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 525, de 2011, que altera a Lei nº 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, no tocante 
à contratação de professores.

5 
REQUERIMENTO Nº 573, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 573, de 2011, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de solidariedade ao Governo 
Brasileiro, em razão da declaração da Comis-
são Interamericana de Direitos Humanos da 
Organização dos Estados Americanos, em 1º 
de abril de 2011, na qual solicita às autorida-
des brasileiras a suspensão do licenciamento 
e da construção da hidrelétrica de Belo Monte, 
no rio Xingu (PA).

6 
REQUERIMENTO Nº 574, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 574, de 2011, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de censura à declaração da 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
da Organização dos Estados Americanos, em 

1º de abril de 2011, na qual solicita às autorida-
des brasileiras a suspensão do licenciamento 
e da construção da hidrelétrica de Belo Monte, 
no rio Xingu (PA).

7 
REQUERIMENTO Nº 601, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 601, de 2011, do Senador Acir Gugacz, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 32, de 2008, seja ouvida, também, a 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (li-
cenciamento ambiental de empreendimentos).

8 
REQUERIMENTO Nº 611, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 611, de 2011, da Senadora Ana Amélia, 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei da Câmara nº 55, de 2007, com o Projeto 
de Lei do Senado nº 337, de 2008, por regu-
larem a mesma matéria (agrotóxicos).

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Em seguida, Senador Paulo Paim, tem 
a palavra pela ordem V. Exª. Posteriormente, o Sena-
dor Walter Pinheiro, representante do vizinho Estado 
da Bahia.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Senador Wilson Santiago, 
eu estava inscrito, mas, infelizmente, não pude falar 
antes da Ordem do Dia. Porém, quero fazer aqui dois 
registros a V. Exª.

Primeiro, quero dizer, com alegria, que, no dia de 
hoje, uma delegação da sociedade do Rio Grande do 
Sul dos mais variados setores teve uma reunião com 
o Ministro de Estado da Secretaria de Aviação Civil, o 
Ministro Wagner Bittencourt de Oliveira, para discutir 
o novo aeroporto internacional do Rio Grande do Sul, 
o aeroporto que será chamado de 20 de Setembro. 
O projeto é liderado pelo Presidente do Grupo Sinos, 
Mário Gusmão, e integrado por diversos setores da 
sociedade.

Sr. Presidente, quero cumprimentar o Ministro pela 
forma como recebeu a todos. Pelo que percebemos lá, 
está bem encaminhada a possibilidade de termos um 
novo aeroporto internacional no Rio Grande do Sul.

Também, Sr. Presidente, quero que fique regis-
trada nos Anais da Casa a Carta de Butiá, que recebi 
do movimento sindical gaúcho, em que eles fazem 
uma série de reivindicações ao Congresso, para que 
aprove projetos de interesse dos trabalhadores, entre 
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eles o fim do fator previdenciário e a própria redução 
da jornada para quarenta horas semanais.

E, por fim, só para registro, faço questão de que 
fique nos Anais da Casa o meu pronunciamento no dia 
de hoje, que visa solicitar aos Senadores e Senadoras 
que aprovem o nosso projeto que garante aposentado-
ria especial para as pessoas com deficiência, na área 
pública e na área privada.

Era isso, Senador Wilson Santiago. Agradeço a 
V. Exª e peço que considere na íntegra os três pro-
nunciamentos. 

Obrigado.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, todos sabem que ao longo da minha ca-
minhada, tenho focado nas questões sociais e, no 
respeito às diferenças.

Por exemplo, apresentei o Estatuto do Idoso por 
entender que essa camada da população estava à 
margem e precisava de direitos específicos que lhes 
garantissem melhor qualidade de vida. 

Essa também é minha intenção com o Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, por exemplo.

Muitos avanços já foram conquistados pelas pes-
soas com deficiência, mas podemos fazer mais e na 
intenção de fazer mais, apresentei um projeto que 
considero muito importante. Falo do Projeto de Lei do 
Senado, nº 250 de 2005. 

Esse projeto estabelece requisitos e critérios di-
ferenciados para a concessão de aposentadoria aos 
servidores públicos com deficiência.

Ou seja, ele irá permitir ao servidor público da Ad-
ministração direta, autárquica e fundacional da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, titu-
lar de cargo efetivo e que seja portador de deficiência, 
aposentar-se voluntariamente.

Para tanto ele deverá ter cumprido tempo mínimo 
de dez anos de efetivo exercício no serviço público e 
cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposen-
tadoria. E mais, após vinte e cinco anos de contribui-
ção, o servidor público, com deficiência terá direito à 
aposentadoria especial, independentemente de idade.

Eu vejo essa concessão como uma coisa muito 
justa, pois temos que levar em consideração as limi-
tações desses trabalhadores. 

Considera-se pessoa com deficiência, para fins 
desta Lei Complementar, a pessoa acometida por limi-
tação físico-motora, mental, visual, auditiva ou múltipla.

Sem sombra de dúvida, o servidor que tem algu-
ma deficiência tem que fazer um esforço muito maior 
para o desempenho de uma atividade qualquer.

Digo isso porque, a situação de deficiência gera 
um comprometimento mais acentuado das funções 
orgânicas, não sendo justo submeter a pessoa com 
deficiência ao mesmo período de trabalho dos demais 
servidores, que é de 35 anos.

Sr. Presidente, o Estatuto da Pessoa com Defici-
ência, em seu artigo 5º, afirma como dever do Estado, 
da sociedade, da família, assegurar, com prioridade, 
às pessoas com deficiência, a plena efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à 
paternidade e à maternidade, à alimentação, à habi-
tação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, 
à previdência social, dentre outros que compõem o 
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

Todo ser humano quer ter sua dignidade preser-
vada e respeitada e temos que considerar as diferenças 
quando pensamos nisso.

Tenho lutado por esta causa pois acredito que 
não basta a intenção de criar leis que contemplem di-
reitos básicos dessas pessoas.

É preciso ouvir o que elas têm a dizer, para poder 
sentir e quem sabe tentar compreender, o que é uma 
limitação física, motora, mental. 

É preciso reconhecer que estas pessoas, mes-
mo com suas limitações, possuem capacidade para o 
trabalho e produção econômica, como também para 
a produção artística e cultural, devendo ser reconhe-
cidas e valorizadas. 

O PLS 250/05 está aguardando designação de 
Relator na Comissão de Constituição e Justiça desde 
março e depois irá a Plenário.

Confio na sensibilidade dos meus Pares quanto 
à importância dessa proposta para uma parcela da 
nossa população que tem mostrado sua capacidade 
de superação e de luta!

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a cidade de Butiá, no interior do meu es-
tado, construiu, em parceria com as Entidades que 
participaram do VII Ato Público em Defesa dos direitos 
dos trabalhadores, e de combate a dengue e a gripe 
H1N1, um documento chamado II Carta de Butiá.

Neste documento eles registraram demandas dos 
trabalhadores ativos, aposentados e pensionistas do 
estado do Rio Grande do Sul e encaminharam esse 
documento à Câmara dos Deputados, ao Senado fe-
deral, aos Ministérios da Previdência Social; do Tra-
balho e Emprego, à Casa Civil, ao Governo do estado 
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do Rio Grande do Sul, à Prefeitura Municipal de Butiá 
e ao Poder Legislativo de Butiá.

Eles pedem apoio a vários pleitos muito impor-
tantes, entre eles:

– Unicidade sindical
– Redução da jornada para 40 horas semanais 

sem redução salarial
– Extinção do Fator Previdenciário
– Aplicação do Índice de reajuste do salário mí-

nimo para as demais aposentadorias e pensões
– Campanha Nacional: Não ao tabagismo; Com-

bate à dengue e a gripe H1N1; Câncer de mama; Cân-
cer infantil

– PROCON em Butiá
– Reforma Fiscal e Tributária
Srªs e Srs. Senadores, várias dessas demandas, 

algumas de minha autoria inclusive, estão esperando 
que o Congresso Nacional delibere a respeito.

Aliás, isso já há um bom tempo!!!
Tenho certeza de que, assim como Butiá, inú-

meros municípios brasileiros esperam que tais ações 
sejam tomadas o mais breve possível. Os brasileiros 
esperam isso de nós.

E, para a minha gente brasileira eu digo, mobili-
zação é o caminho. Estamos cheios de exemplos po-
sitivos que mostram isso.

Mobilização, minha gente, mobilização!!!
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, é inegável que o Rio Grande do Sul neces-
sita de um novo e grande aeroporto. Pela sua posição 
estratégica em relação ao Mercosul e pelo crescimento 
econômico do estado.

Independente das obras de ampliação da pista e 
do terminal de passageiros do Aeroporto Salgado Fi-
lho, a situação aeroportuária da região a médio e longo 
prazo vai exigir um novo sitio aeroportuário. 

Hoje pela manhã o Ministro de Estado da Secre-
taria de Aviação Civil Wagner Bitencourt de Oliveira 
recebeu uma comitiva de lideranças políticas, sociais 
e econômicas. 

Na oportunidade o Secretario Estadual de Infra-
estrutura e Logistica Beto Albulquerque apresentou a 
proposta de construção de um novo aeroporto, dentro 
do plano de expansão do sistema aeroportuário pre-
visto pelo Governo Federal.

O projeto é Liderado pelo presidente do Grupo 
Sinos, Mário Gusmão, e integrado por aeronautas e 
especialistas em aviação civil, incluindo o diretor da 
Faculdade de Ciências Aeronáuticas da PUC, Elones 
Ribeiro.

A principal conclusão deste grupo de estudos 
preliminares é de que a construção de um novo ae-
roporto na região metropolitana, é indispensável sob 
pena de não haver outra área adequada em virtude 
da expansão dos núcleos urbanos em torno da região 
metropolitana. 

A localização do novo aeroporto, inicialmente 
denominado de Aeroporto 20 de Setembro, foi alvo 
de aprofundados estudos, baseados em sobrevoos 
e imagens dos eventuais locais disponíveis. Segundo 
estudos a região é tecnicamente viável e estratégica.

A área de 1.600 hectares localiza-se nos muni-
cípios de Nova Santa Rita e Portão.

Esta localização atende Porto Alegre e toda a re-
gião metropolitana, Serra (Caxias do Sul, Bento Gon-
çalves, etc), Vale do Sinos, Região das Hortênsias, 
Litoral e mesmo o Centro e Norte do estado através da 
BR-386. E é cercada por excelente malha rodoviária 
(pronta, em ampliação ou construção), como mostra 
a ilustração:

A previsão é que o novo Aeroporto Internacional 
conte com um de terminal de cargas capaz de receber 
grandes cargueiros e estará perfeitamente adaptado 
à tendência de crescimento econômica nacional e in-
ternacional. 

Sua pista principal permitirá a decolagem dos 
maiores cargueiros para voos non stop à Europa e 
América do Norte. 

E também permitirá voos diretos, pela rota polar, 
para Austrália e Oceania, abrindo uma nova rota co-
mercial também para a Ásia. 

Sua localização, livre de obstáculos, permitirá a 
instalação do equipamento para pousos e decolagens 
com quaisquer condições climáticas, um diferencial em 
relação aos outros aeroportos.

O projeto prevê ainda duas pistas, sendo a prin-
cipal com 4,1 km e, a secundária, com 3,1 km. 

Quero asseverar que estamos pensando o pre-
sente de forma responsável e planejando, com ante-
cedência, um futuro muito próximo. 

O novo aeroporto é o futuro chegando à frente, 
para que o Rio Grande do Sul faça voos ainda mais 
altos. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Senador Paulo Paim, V. Exª será aten-
dido na forma regimental.

Com a palavra o Senador Walter Pinheiro. V. Exª 
dispõe da palavra pela ordem. 

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero, 
primeiro, me somar a esse registro, a essa iniciativa 
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importante e até, eu diria, dando resposta a diversas 
indagações que chegam a cada dia nesta Casa sobre 
o Projeto de Lei nº 40, ao qual se referiu o Senador 
Paulo Paim, que trata da questão da aposentadoria da 
pessoa com deficiência, que foi uma batalha de anos 
e anos aqui, nesta Casa, encampada agora por todos 
nós que chegamos. E o Senador Paulo Paim teve um 
papel preponderante. O Senador Lindbergh Farias, que, 
chegando a esta Casa, também assumiu o trabalho 
dessa subcomissão. Portanto, é uma importante vitó-
ria para toda essa gente que merece, cada vez mais, 
ser tratada com respeito. A pessoa com deficiência 
não pode ser olhada com pena, mas com respeito e 
dignidade e adoção de políticas públicas.

Quero também, Sr. Presidente, encerrando, pedir 
a V. Exª que considere este nosso pronunciamento que 
faríamos no dia de hoje, onde registro a minha passa-
gem, na semana passada, no programa “Tribuna Inde-
pendente”, da Rede Vida, onde defendi a necessidade, 
eu diria, imediata da definição do papel da Telebrás.

Falo isso, Sr. Presidente, muito tranquilamente, 
porque tive oportunidade de debater esse assunto. 
Sou oriundo do antigo Sistema Telebrás, era a mi-
nha atividade profissional. E esse luta é exatamente 
para que a gente pudesse, com a Telebrás, estender 
e ampliar essa operação do nosso Plano Nacional de 
Banda Larga. Eu externava, naquela ocasião, a minha 
preocupação diante do atraso para a implantação da 
universalização da Internet, da banda larga no País, 
principalmente com o atraso no que diz respeito ao 
financiamento. 

Mas, para a minha surpresa, Sr. Presidente, a res-
posta às minhas indagações chegou mais cedo do que 
eu imaginava. Portanto, essa é a razão deste registro 
e deste pronunciamento que faço aqui na tribuna, por-
que o novo Presidente da Telebrás, Caio Bonilha, que 
é oriundo da Diretoria Comercial da estatal, anunciou, 
logo após a sua posse, que a empresa estaria ingres-
sando numa nova fase, com foco comercial, buscando 
agilizar, chamando as operadoras, cumprindo o papel 
importante da Telebrás como elo. Portanto, esse novo 
foco dar-se-á por meio de uma estreita parceria entre 
a estatal e a iniciativa privada. E aponta o nosso Caio 
Bonilha a perspectiva de que essa parceria permitirá 
conectar, ainda neste ano, trezentas cidades no Brasil 
ao Plano Nacional de Banda Larga, com uma colabo-
ração estreita com as teles em nosso País.

Por isso, Sr. Presidente, eu gostaria de que V. 
Exª pudesse adotar essa prática de receber este nos-
so pronunciamento na íntegra, reafirmando que isso 
permitirá ao interior da Paraíba, da Bahia e do Brasil 
afora políticas como saúde, educação, segurança, de-
senvolvimento local. Esses e muitos outros serviços 

são possíveis e poderão estar ao alcance da maioria 
da população brasileira por meio da banda larga. Por-
tanto, isso não pode ser tratado como um luxo. Isso 
tem que ser tratado agora como um bem essencial e 
como um setor de infraestrutura para melhorar a vida 
das pessoas, para levar o desenvolvimento.

Ontem, fiz um pronunciamento aqui sobre a mu-
dança do espectro de freqüência para atender à ques-
tão da cidadania rural, levando essa infraestrutura de 
telecomunicações e a banda larga para o campo.

Sei que esse é um apelo de diversos paraibanos. 
E quero aqui, inclusive, fazer um registro para que V. 
Exª fique sabendo. Uma das grandes instituições que 
trabalham nessa área da inclusão é uma associação 
que está localizada na Paraíba, mas que trabalha em 
todo o Nordeste. V. Exª tem, no seu Estado, uma das 
experiências brilhantes para levar o desenvolvimento 
aos pequenos Municípios e provê-los. Os paraibanos 
têm nos ensinado que é possível fazer isso e espalha-
ram-se pelo Nordeste inteiro, numa verdadeira epopeia, 
numa grandiosa luta, às vezes enfrentando gigantes. 
Esses companheiros têm feito isso de forma brilhosa, 
gloriosa, veemente, fazendo exatamente a defesa da 
inclusão neste mundo que parece tão distante, mas 
que hoje pode estar cada vez mais próximo. Por isso 
cobramos tanto políticas de governo para essa área.

Eu gostaria que V. Exª acatasse e recebesse este 
nosso pronunciamento, na íntegra, na noite de hoje.

Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TO DO SR. SENADOR WALTER PINHEIRO.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ao participar, na semana passada, 
do programa Tribuna Independente da REDEVIDA 
de Televisão, defendi a necessidade de uma imedia-
ta definição do papel da Telebrás e das operadoras 
privadas de telecomunicações no Plano Nacional de 
Banda Larga (PNBL).

Externava, na ocasião, a minha preocupação 
diante do atraso da implantação da universalização da 
internet no país, particularmente com o financiamen-
to do PNBL, se com recursos públicos da Telebrás ou 
privados das operadoras.

A resposta às minhas indagações chegou mais 
cedo do que eu imaginava, e esta é a razão da minha 
presença esta tarde aqui nesta tribuna. O novo presi-
dente da Telebrás, Caio Bonilha, oriundo da diretoria 
comercial da estatal, anunciou logo após a sua posse 
que a empresa está ingressando numa nova fase, com 
foco comercial, exatamente para agilizar a implanta-
ção do PNBL.
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Isso se dará por meio de uma estreita parceria da 
estatal com a iniciativa privada. Essa parceria permitirá 
conectar, ainda este ano, 300 cidades ao PNBL, em 
colaboração com as teles para a construção da infra-
estrutura necessária à expansão do serviço.

Já neste mês de junho, a internet por banda larga 
chegará ao primeiro desses municípios, Santo Antônio 
do Descoberto, cidade goiana que fica na periferia do 
Distrito Federal.

Nessa nova fase, ao contrário do que estava pre-
visto originalmente, a Telebrás não vai atuar na venda 
de internet banda larga para o consumidor final. No 
lugar de operar no varejo, a estatal vai estimular a par-
ticipação de novos provedores nas cidades onde não 
há oferta do serviço.

Em última análise, seguindo orientação do Minis-
tério das Comunicações, a Telebrás vai procurar novos 
parceiros para a construção de redes e elaboração de 
projetos. Esses parceiros, e não a Telebrás, chegarão 
ao cliente na ponta do sistema.

Importa menos quem vai levar o serviço ao con-
sumidor final. O que não podemos é continuar com a 
atual situação, de alguns terem acesso à internet de 
banda larga e a grande maioria da população ficar à 
margem desse serviço.

É neste sentido que saúdo a mudança do perfil 
da Telebrás, de estritamente técnico, de engenharia, 
voltado para arcar com a construção de toda a infra-
estrutura, para essa nova fase em que a estatal tem 
por foco a distribuição dessa responsabilidade com as 
empresas privadas.

Destaca-se na nova orientação dirigir o PNBL 
para o mercado de internet móvel 3G, a terceira gera-
ção da tecnologia de transmissão de dados. Por sua 
facilidade de operação, similar a um telefone celular, a 
tecnologia 3G é responsável pela grande capilaridade 
do serviço de banda larga no Brasil. 

A parceria com a iniciativa privada traz também 
a vantagem de reduzir pressões orçamentárias sobre 
a Telebrás, à medida que os custos de implantação 
das redes são divididos com as teles ou com os novos 
provedores que participem de seus projetos.

Esse vislumbre de descompressão do orçamento 
da estatal coincide com as novas estimativas de cus-
tos para a universalização da banda larga no Brasil.

Um estudo divulgado na semana passada pela 
Associação Brasileira de Telecomunicações mostra 
que serão necessários investimentos de R$ 144,6 bi-
lhões para que se alcance, até 2020, uma cobertura 
de 74% da população.

Essas cifras poderiam ser bem menores, se não 
houvesse a resistência das empresas privadas a abrir 
suas redes para terceiros. Com o objetivo de imprimir 

maior velocidade ao PNBL a Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel) aprovou também na sema-
na passada o novo regulamento para o mercado de 
TV a cabo. 

A decisão da Anatel antecipa dispositivos do PLC 
116/10, em fase final de tramitação aqui no Senado. O 
projeto prevê a convergência de mídias, permitindo à 
mesma empresa operar diferentes serviços de teleco-
municações. Essa antecipação da Agência à legislação 
que está sendo elaborada nesta Casa, não deixa de 
ser uma medida arriscada. 

Como contraria interesses de empresas que já 
atuam no setor, o estabelecimento de regras tão im-
portantes por meio de resolução, em vez de uma lei 
federal, poderá suscitar ações judiciais de grande de-
longa, em prejuízo de um processo mais rápido da 
universalização.

O novo regulamento aprovado pela Anatel esta-
belece concessão de outorgas de forma ilimitada ao 
preço de R$ 9 mil. Isso fará que o serviço, hoje limita-
do a apenas 262 municípios, seja consideravelmente 
ampliado com a entrada de novos competidores e das 
empresas de telefonia.

Com a entrada das telefônicas no setor de TV a 
cabo, a expansão do setor de televisão por assinatura 
arrastaria o crescimento da banda larga.

Para a universalização do serviço mais rapida-
mente, as operadoras serão obrigadas a compartilhar 
as suas redes, conforme anunciou hoje o ministro das 
Comunicações, Paul Bernardo.

As exitosas experiências do Japão e da Coréia 
do Sul na ampliação do acesso à internet por banda 
larga mediante o compartilhamento das redes não po-
dem ser ignoradas no Brasil.

Caso haja resistência das operadoras que atu-
am no país a compartilhar as suas redes, Bernardo 
anunciou também a disposição do governo de atrair 
teles estrangeiras.

O ministro citou nominalmente a coreana SK 
Telecom, além de uma companhia norte-americana 
interessada em prestar serviços telefônicos. O que 
precisamos ter cuidado é com os preços a serem pra-
ticados, tanto de telefonia, quanto os de TV a cabo e 
de internet banda larga. Especialmente considerando 
que a expansão do setor se dará entre as camadas 
mais humildes da população.

As grandes operadoras já apresentaram ao Mi-
nistério das Comunicações planos ofertando internet 
de alta velocidade de 1 megabit por R$ 35 reais, como 
pretende a presidenta Dilma Rousseff. Nessa tarifa já 
estão incluídos os impostos.

A Anatel aprovou também a versão final da ter-
ceira revisão do Plano Geral de Metas de Universali-
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zação (PGMU III), que obriga as concessionárias de 
telefonia fixa a ofertarem um telefone fixo social, de-
nominado Aice.

Esse telefone tem preço previsto de R$ 9,50, 
sem impostos, e de R$ 14 com impostos para as fa-
mílias cadastradas no programa Bolsa Família. Temos 
aí uma tributação em torno de 50%. Trata-se de uma 
alíquota muito elevada, principalmente se considerar-
mos o público a que se destinam esses telefones, as 
13 milhões de famílias do programa.

Neste sentido, precisamos encontrar usa saída 
que possa reduzir também essa carga tributária, o 
que talvez possa ser feito diferenciando alíquotas por 
faixas de consumo.

Além de não penalizarmos as camadas mais ca-
rentes da população com mais impostos, uma eventual 
redução dos custos desses serviços – telefonia fixa, 
TV a cabo e internet banda larga – poderia atrair um 
maior número de assinantes, proporcionando da mes-
ma forma um aumento da arrecadação.

Esses investimentos – até porque renúncia fiscal 
também pode ser considerada investimento, em fun-
ção dos resultados que apresenta lá na frente – são 
de fundamental importância para universalizar a banda 
larga, serviço essencial para o desenvolvimento do país. 

As telecomunicações estão diretamente ligadas 
a infraestrutura, no que se refere ao fator de desen-
volvimento do país. Quando as empresas se instalam 

buscam informações sobre a infraestrutura de comu-
nicação oferecida pelo Estado. Por isso, é necessário 
garantir, cada vez mais, investimentos nessa área para 
gerar desenvolvimento.

A banda larga contribuirá diretamente para me-
lhorar a qualidade dos serviços nas áreas de saúde, 
educação e segurança. Ela permitirá por meio da in-
ternet o acesso a resultados de exames laboratoriais, 
velocidade na troca de passar informações entre ope-
rações policiais, facilitando, por exemplo, a identificação 
dos suspeitos, realização de cursos a distância, além 
de transações bancárias via celular. 

Esses e muitos outros serviços são possíveis e 
poderão estar ao alcance da maioria da população 
brasileira por meio da banda larga.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Será publicado, com certeza, Senador 
Walter Pinheiro, de acordo com a determinação regi-
mental.Com a soma do trabalho dos baianos e parai-
banos é que, graças a Deus, se alcançou o êxito que 
V. Exª terminou de registrar.

Parabéns a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Sobre a mesa, requerimentos que 
passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O requerimento que acaba de ser lidos 
vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Os Srs. Senadores Wilson Santiago, Al-
varo Dias e Cyro Miranda enviaram discursos à Mesa, 
para serem publicados na forma do disposto no art. 
203, combinado com o Inciso I e §2º do art. 210, do 
Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, estes primeiros cinco meses ficarão 
marcados em nossa memória por sua atuação vigoro-
sa na luta por questões sociais e estruturais do Brasil.

Olhando sua biografia, verificamos que sua preo-
cupação vem dos tempos estudantis, quando já brotava 
a semente da ótima política que se tornaria.

Sua experiência com a administração pública foi 
aplicada quando esteve na Secretaria de Estado do 
Mato Grosso do Sul, na Secretaria Municipal de Londri-
na, e quando atuou como Diretora da Itaipu Binacional. 
Concomitante a estas atuações, exerce diariamente o 
papel de excelente mãe e administradora do lar, o que 
nós, homens políticos, jamais conseguiríamos.

Na Casa Civil toda esta experiência, com certeza, 
dará um ótimo resultado, atendendo todas as expec-
tativas da Presidenta Dilma.

Seu brilhante curriculum como gestora pública 
somente acrescerá na pasta para qual foi indicada, 
certamente atenderá a todos, com a qualidade da pa-
ciência e compreensão, que permeia a alma feminina.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro da matéria intitulada, “Há ministério 
com 70% de cargos comissionados”, publicada pelo 
jornal O Globo em sua edição de 23 de abril de 2011.

A matéria destaca que um levantamento feito 
com base em informações do Portal Transparência 
revela que, em alguns casos, os cargos comissiona-
dos correspondem a 70% do quadro de funcionários 
dos ministérios. 

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I, § 2º do Regimento Interno.) 
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O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, há uma célebre frase proferida por Winston 
Churchill, nos idos de 1916, que nos diz: 

“Em tempo de guerra, a verdade é tão preciosa 
que ela precisa ser guarnecida por uma escolta de 
mentiras”.

Nós não estamos em guerra no Brasil. Não te-
mos que nos guarnecer contra um inimigo externo, a 
ponto de pensarmos até em mentir para dissuadi-lo 
por meio da contrainformação e preservar a verdade 
e a crença de nosso povo nos valores edificantes de 
nossa sociedade.

Nós não estamos, tampouco, num contexto de 
luta interna, como a travada contra a ditadura opres-
sora e tirânica, quando muitos se viram nos porões do 
DOI-CODI, torturados a tal ponto que a mentira era a 
única maneira para garantir a sobrevivência. 

Nada, Srªs e Srs. Senadores, pode justificar a for-
ma maniqueísta e tendenciosa como são tratados os 
Governos FHC e Lula, em livros didáticos distribuídos 
pelo MEC aos estudantes da rede pública.

A luta que se trava hoje no Brasil é de caráter 
ideológico e político, sob a égide do Estado Democrá-
tico de Direito. 

É a luta entre propostas que, com características 
específicas, têm tentado se colocar como alternativa 
de poder para a sociedade brasileira. 

As propostas do PT e do PSDB são decerto di-
ferentes, mas não seria justo dizer que uma ou outra 
carregaria em si a condição de estar mais certa ou 
mais errada, mais próxima ou mais distante da verdade. 

Narrar a história, sobretudo a contemporânea, 
por uma lente distorcida que pretenda fazer verdadeira 
dominação cultural de nossos estudantes chega a ser 
um crime, um atentado contra a instituição do conhe-
cimento universalista e aberto.

Valho-me a esse respeito de um pensamento de 
Mário Covas, que nos ensinava:

E para que me credencie a defender a 
minha verdade, começo por manifestar a humil-
dade de saber que existem outras verdades e 
que elas são tão sustentáveis quanto às minhas 
e que a única razão pela qual um homem, um 
democrata passa a ter o direito de defender a 
sua verdade é exatamente o respeito que ele 
manifesta pela alheia.

Nós não podemos concordar, em absoluto, com a 
forma claramente tendenciosa como os livros didáticos 
adotados pelo MEC, em 97% das escolas públicas, tem 
tratado o Governo do Presidente FHC e o Governo Lula, 
como se este representasse Deus e aquele o Diabo.

Os livros, salvo melhor juízo, transformaram-se 
em instrumentos de doutrinação política, como bem 
denunciam os jornalistas Luiza Bandeira e Rodrigo 
Vizeu, do jornal Folha de S. Paulo, em matéria sob 
o título “Livros aprovados pelo MEC criticam FHC e 
elogiam Lula”.

O curioso, Sr. Presidente, é que uma das con-
dições para os livros serem adotados pelo MEC é a 
inexistência de doutrinação política. 

Existe mesmo uma Comissão no âmbito do Pro-
grama Nacional do Livro Didático, com princípios e 
critérios para a avaliação de obras didáticas.

Mas, como bem observam os jornalistas, o livro 
“História e Vida Integrada”, por exemplo, enumera pro-
blemas do governo FHC, de 1995 a 2002, como crise 
cambial e apagão, e traz críticas às privatizações.

Já o item “Tudo pela Reeleição” cita denúncias 
de compra de votos no Congresso para a aprovação 
da emenda que permitiu a recondução de Fernando 
Henrique à Presidência.

O fim da gestão FHC aparece no tópico “Um 
Projeto não Concluído”, que lista dados negativos do 
governo tucano. Por fim, diz que “um aspecto pode ser 
levantado como positivo”, citando melhorias na educa-
ção e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ao explicar a eleição de FHC, o livro “História 
em Documento” afirma que foi resultado do sucesso 
do Plano Real e acrescenta: “Mas decorreu também 
da aliança do presidente com políticos conservadores 
das elites”. 

Um quadro explica o papel dos aliados do tucano 
na sustentação da ditadura militar!

O que é isso, companheiro?!
Mas, em relação ao Governo Lula de 2003 a 2010, 

o livro cita a “festa popular” da posse e diz que o pe-
tista “inovou no estilo de governar ao criar o Conselho 
de Desenvolvimento Econômico e Social”. 

O escândalo do mensalão é citado ao lado de 
uma série de dados positivos. Ao apresentar o Gover-
no Lula, a autora inicia com a luta contra a ditadura e 
apenas cita que o partido fez “concessões nas alianças 
com partidos adversários”.

Ora, Sr. Presidente, está nítida a parcialidade 
dessas obras ao tratar de assuntos que pertencem à 
atualidade da história brasileira e sobre os quais não 
temos o devido distanciamento crítico para analisá-los, 
até porque somos atores do próprio processo relatado.

Por isso, o mínimo que se poderia fazer seria 
apresentar dados de cada um dos governos sem ava-
liações, que nos parecem tendenciosas. 

Esse tipo de atitude revela-se como dominação 
cultural, que afasta do aluno dados relevantes e fun-

JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL550



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 22721 

damentais para que este possa avaliar cada governo 
e formar a própria opinião.

E como se não bastasse, parece-nos que tanto 
as editoras quanto o MEC querem lavar as mãos so-
bre o assunto, como se nem um nem outro tivessem 
responsabilidade sobre a seleção das obras didáticas.

Nessa mesma linha de raciocínio, quero salien-
tar a questão de outro livro distribuído pelo Programa 
Nacional do Livro Didático a 485 mil estudantes jovens 
e adultos.

O livro “Por uma Vida Melhor” defende a suposta 
supremacia da linguagem oral sobre a escrita e admite 
a troca dos conceitos “certo e errado” por “adequado 
e inadequado”.

A partir dessa nova percepção, frases com erros 
de português como “nós pega o peixe” poderiam ser 
consideradas corretas em certos contextos.

Nesse sentido, o mesmo livro pergunta: “Posso 
falar os livro?” E responde: “Claro que pode, mas de-
pendendo da situação, a pessoa pode ser vítima de 
preconceito linguístico”.

O argumento em favor dessa postura didática 
seria “a defesa de um ensino bastante plural, com 
diferentes gêneros textuais, com diferentes práticas 
de comunicação para que a desenvoltura aconteça”.

Ora, Srªs e Srs. Senadores, não se trata aqui de 
ignorar a existência de diferentes maneiras de falar 
no Brasil, nem mesmo a questão de um verdadeiro 
bilinguismo, que, muitas vezes, impedem o diálogo 
entre os professores e os alunos de determinados 
segmentos sociais.

Mas não me parece razoável, sob qualquer pre-
texto, negar ao aluno o conhecimento da modalidade 
culta da língua. Digo culta, não erudita.

A língua portuguesa, como qualquer outra língua, 
tem um sistema gramatical que precisa ser respeitado, 
porque é o sistema convalidado e revalidado ao longo 
da existência da própria língua.

A escola deve levar o aluno a compreender de 
forma mais aprofundada as regras do idioma pátrio, 

como meio de acesso ao conhecimento e de exercí-
cio da cidadania.

Mas, se convalida erros crassos e ainda reforça 
a ideia de preconceito linguístico, acaba por retirar do 
aluno uma oportunidade singular de acesso ao domí-
nio do português.

No meu entendimento, já passou a hora de se 
debater com o Governo Federal, o Congresso Nacional 
e a sociedade um política do livro didático, para definir 
melhor o que se deseja ensinar às nossas crianças.

Se essa moda pega, a de distorcer os fatos da 
história e a de ensinar “nós vai ou nós fica”, parece-me 
que estaríamos nos afastando dos limites da razoabi-
lidade, do plausível.

Sei, Sr. Presidente, que não existe a ideia de 
conhecimento neutro, porque o historiador é um ser 
humano e um cidadão que tem escolhas e preferên-
cias, mas isso não pode significar distorcer os fatos, de 
forma tendenciosa e contrária ao limite do bom senso.

Não existe, tampouco, um português único, um 
bloco monolítico da língua portuguesa, mas é preciso 
cautela no que se deseja ensinar em nossas escolas.

Entendo que o mínimo a ser feito é uma represen-
tação ao Ministério Público solicitando a recolhimento 
dessas obras, como já decidiram o PSDB e o DEM. 

Decerto, são livros que prestam um desserviço 
ao Brasil e não deveriam fazer parte da bibliografia 
adotada nas escolas brasileiras, sobretudo quando 
são comprados com o dinheiro do erário.

Recolhê-los não é promover a censura, como dis-
se o Ministro Haddad. Recolhê-los é o mínimo que se 
pode fazer em favor do equilíbrio na narrativa histórica.

Muito obrigado!

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR CYRO MIRANDA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I, § 2º do Regimento Interno.) 
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Antes de encerrar a sessão, quero re-
gistrar também a presença no plenário do Prefeito Mar-
cos Pereira, de Vieirópolis, do Vice-Prefeito e também 
de outras lideranças políticas de cidades paraibanas.

Concluída a votação, a Ordem do Dia e também 
todos os oradores inscritos, encerramos a sessão.

Será convocada outra sessão para amanhã no 
horário regimental.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Não havendo mais nenhum orador, 
esta Presidência encerra os trabalhos desta noite, às 
21h10min, lembrando às Srªs Senadoras e aos Srs. 
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa 
ordinária a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 525, DE 2011 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 525, de 2011, que altera a Lei nº 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, no tocante 
à contratação de professores.

(Lido no Senado Federal no dia 08.06.2011)
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 1º.04.2011)
Prazo final prorrogado: 14.06.2011

2 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento nº 451, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 467, de 2008-Complemen-
tar, da Senadora Ideli Salvatti, que altera a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, para acrescentar outras atividades de 
prestação de serviços às já passíveis de op-
ção pelo Simples Nacional.

Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Antonio Carlos Junior, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apresenta.

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência,  
nos termos do Requerimento nº 475, de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 
2010-Complementar (nº 12/2003-Complemen-
tar, na Casa de origem, do Deputado Sarney 

Filho), que fixa normas, nos termos dos incisos 
III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 
23 da Constituição Federal, para a cooperação 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, nas ações administrativas de-
correntes do exercício da competência comum 
relativas à proteção das paisagens naturais no-
táveis, à proteção do meio ambiente, ao comba-
te à poluição em qualquer de suas formas e à 
preservação das florestas, da fauna e da flora e 
altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.

(Pendente de:
– leitura do parecer da CCJ;
– emissão de pareceres da CRA e da 

CMA.)

4 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010 

(Em regime de urgência,  
nos termos do Requerimento nº 476, de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010 
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputa-
do Reginaldo Lopes), que regula o acesso a 
informações previsto no inciso XXXIII do art. 
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do 
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei 
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revo-
ga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e 
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 janeiro de 
1991, e dá outras providências.

(Pendente de:
– leitura dos pareceres da CCJ, CCT e CDH;
– emissão de parecer da CRE.)

5 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 26, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 26, de 2011 (nº 5.238/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, que cria Cargos em Co-
missão e Funções Comissionadas no Tribunal 
Regional do Trabalho da 2ª Região (SP) e dá 
outras providências.

Parecer favorável, sob nº 312, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Aloysio Nunes Ferreira.

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 629, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 629, de 2010 (nº 
498/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Protocolo Adicional ao Acor-
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do-Quadro sobre Meio Ambiente do MERCO-
SUL em Matéria de Cooperação e Assistência 
frente a Emergências Ambientais, adotado pela 
Decisão nº 14/04 do Conselho do Mercado 
Comum, em 7 de julho de 2004.

Parecer favorável, sob nº 383, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Luiz 
Henrique.

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 125, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 125, de 2011 (nº 
2.843/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Tratado de Transferência de 
Pessoas Condenadas e Execução de Penas 
Impostas por Julgamentos entre a República 
Federativa do Brasil e o Reino dos Países Bai-
xos, assinado em Haia, no dia 23 de janeiro 
de 2009.

Parecer favorável, sob nº 384, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator: Senador Cyro Miranda.

8 
REQUERIMENTO Nº 573, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 573, de 2011, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de solidariedade ao Governo 
Brasileiro, em razão da declaração da Comis-
são Interamericana de Direitos Humanos da 
Organização dos Estados Americanos, em 1º 
de abril de 2011, na qual solicita às autorida-
des brasileiras a suspensão do licenciamento 
e da construção da hidrelétrica de Belo Monte, 
no rio Xingu (PA).

9 
REQUERIMENTO Nº 574, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 574, de 2011, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de censura à declaração da 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
da Organização dos Estados Americanos, em 
1º de abril de 2011, na qual solicita às autorida-
des brasileiras a suspensão do licenciamento 
e da construção da hidrelétrica de Belo Monte, 
no rio Xingu (PA).

10 
REQUERIMENTO Nº 601, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 601, de 2011, do Senador Acir Gugacz, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 32, de 2008, seja ouvida, também, a 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (li-
cenciamento ambiental de empreendimentos).

11 
REQUERIMENTO Nº 611, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 611, de 2011, da Senadora Ana Amélia, 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei da Câmara nº 55, de 2007, com o Projeto 
de Lei do Senado nº 337, de 2008, por regu-
larem a mesma matéria (agrotóxicos).

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Muito obrigado!

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 10 
minutos.)
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