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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Há número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 352, DE 2011

Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 
1998, que dispõe sobre os planos e seguros 
privados de assistência à saúde, para incluir 
os tratamentos antineoplásicos de uso oral 
entre as coberturas obrigatórias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, 

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 10.  ................................................
 ..............................................................
VI – fornecimento de medicamentos para 

tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas 
alíneas c do inciso I e g do inciso II do art. 12; 

 .................................................... ” (NR)
“Art. 12.  ................................................
I –  .........................................................
 ..............................................................
c) a cobertura de quimioterapia oncoló-

gica domiciliar de uso oral, incluindo medica-
mentos para o controle de efeitos adversos 
relacionados ao tratamento e adjuvantes;

II –  ........................................................
 ..............................................................
g) cobertura para quimioterapia oncoló-

gica ambulatorial e domiciliar, procedimentos 
radioterápicos para tratamento de câncer e 
hemoterapia, na qualidade de procedimentos 
cuja necessidade esteja relacionada à conti-
nuidade da assistência prestada em nível de 
internação hospitalar;

 .................................................... ” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após transcorridos 
cento e oitenta dias da data de sua publicação.

Justificação

Diferentemente do que ocorria há dez anos, atu-
almente cerca de quarenta por cento dos tratamentos 
oncológicos emprega medicamentos de uso domiciliar, 
em substituição àqueles feitos sob regime de interna-
ção hospitalar ou ambulatorial, estimando-se que, da-

qui a quinze anos, oitenta por cento dos tratamentos 
oncológicos serão feitos no domicílio do paciente, com 
medicamentos antineoplásicos de uso oral.

Esses fatos demonstram a importância de esses 
tratamentos terem cobertura pelos planos de saúde – o 
que não acontece hoje, transferindo boa parte desses 
pacientes e de seus custos assistenciais para o Siste-
ma Único de Saúde

O rol vigente de procedimentos de cobertura obri-
gatória pelos planos privados de assistência à saúde 
é estabelecido por resolução da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar e, apesar das frequentes revisões, 
não inclui os medicamentos de uso domiciliar, como é 
o caso dos antineoplásicos mencionados.

Por essa razão entendemos ser necessário alterar 
a Lei dos Planos de Saúde, nos dispositivos que tratam 
das coberturas obrigatórias dos planos, para obrigar as 
operadoras a cobrirem os tratamentos antineoplásicos 
de uso oral – Senadora Ana Amélia.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Dispõe sobre os planos e seguros pri-
vados de assistência à saúde.

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

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência 
à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial 
e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, re-
alizados exclusivamente no Brasil, com padrão de en-
fermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando 
necessária a internação hospitalar, das doenças listadas 
na Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização 
Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas 
estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação 
dada pela MPV nº 2.177-44, de 24.8.2001)

 I – tratamento clínico ou cirúrgico experi-
mental; (Redação dada pela MPV nº 2.177-44, de 
24.8.2001)

 II – procedimentos clínicos ou cirúrgicos para 
fins estéticos, bem como órteses e próteses para o 
mesmo fim;

 III – inseminação artificial;
 IV – tratamento de rejuvenescimento ou de ema-

grecimento com finalidade estética;
 V – fornecimento de medicamentos importados 

não nacionalizados;
 VI – fornecimento de medicamentos para trata-

mento domiciliar;
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 VII – fornecimento de próteses, órteses e seus 
acessórios não ligados ao ato cirúrgico; (Redação 
dada pela MPV nº 2.177-44, de 24.8.2001)

 IX – tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim de-
finidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos 
pelas autoridades competentes;

 X – casos de cataclismos, guerras e comoções in-
ternas, quando declarados pela autoridade competente.

 § 1o As exceções constantes dos incisos deste 
artigo serão objeto de regulamentação pela ANS. (Re-
dação dada pela MPV nº2.177-44, de 24.8.2001)

 § 2o As pessoas jurídicas que comercializam pro-
dutos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei 
oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro 
de 1999, o plano-referência de que trata este artigo a 
todos os seus atuais e futuros consumidores. (Redação 
dada pela MPV nº 2.177-44, de 24.8.2001)

 § 3o Excluem-se da obrigatoriedade a que se refe-
re o § 2o deste artigo as pessoas jurídicas que mantêm 
sistemas de assistência à saúde pela modalidade de 
autogestão e as pessoas jurídicas que operem exclu-
sivamente planos odontológicos.(Redação dada pela 
MPV nº 2.177-44, de 24.8.2001)

 § 4o A amplitude das coberturas, inclusive de 
transplantes e de procedimentos de alta complexida-
de, será definida por normas editadas pela ANS.(Pará-
grafo incluído pela MPV nº 2.177-44, de 24.8.2001)

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a 
vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do 
art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos 
I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes 
de cobertura definidas no plano-referência de que trata o 
art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:: (Re-
dação dada pela MPV nº 2.177-44, de 24.8.2001)

 I – quando incluir atendimento ambulatorial:
 a) cobertura de consultas médicas, em número 

ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reco-
nhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

 b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, 
tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, 
solicitados pelo médico assistente; (Redação dada 
pela MPV nº 2.177-44, de 24.8.2001)

 II – quando incluir internação hospitalar:
 a) cobertura de internações hospitalares, vedada 

a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em 
clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo 
Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclu-
são dos procedimentos obstétricos; (Redação dada 
pela MPV nº 2.177-44, de 24.8.2001)

 b) cobertura de internações hospitalares em centro 
de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, 
valor máximo e quantidade, a critério do médico assisten-
te; (Redação dada pela MPV nº 2.177-44, de 24.8.2001)

 c) cobertura de despesas referentes a honorários 
médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação;

 d) cobertura de exames complementares indis-
pensáveis para o controle da evolução da doença e 
elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, 
anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões 
de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do 
médico assistente, realizados ou ministrados durante 
o período de internação hospitalar; (Redação dada 
pela MPV nº 2.177-44, de 24.8.2001)

 e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo 
materiais utilizados, assim como da remoção do pacien-
te, comprovadamente necessária, para outro estabele-
cimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência 
geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; 
e (Redação dada pela MPVnº 2.177-44, de 24.8.2001)

 f) cobertura de despesas de acompanhante, no 
caso de pacientes menores de dezoito anos;

 III – quando incluir atendimento obstétrico:
 a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho 

natural ou adotivo do consumidor, ou de seu depen-
dente, durante os primeiros trinta dias após o parto;

 b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho 
natural ou adotivo do consumidor, como dependente, 
isento do cumprimento dos períodos de carência, des-
de que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta 
dias do nascimento ou da adoção; (Redação dada 
pela MPV nº2.177-44, de 24.8.2001)

 IV – quando incluir atendimento odontológico:
cobertura de consultas e exames auxiliares ou 

complementares, solicitados pelo odontólogo assistente;
 b) cobertura de procedimentos preventivos, de 

dentística e endodontia;
 c) cobertura de cirurgias orais menores, assim 

consideradas as realizadas em ambiente ambulatorial 
e sem anestesia geral;

 V – quando fixar períodos de carência:
 a) prazo máximo de trezentos dias para partos 

a termo;
 b) prazo máximo de cento e oitenta dias para 

os demais casos;
 c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a 

cobertura dos casos de urgência e emergência;(Alínea 
incluída pela MPV nº 2.177-44, de 24.8.2001)

 VI – reembolso, em todos os tipos de produtos 
de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, 
nos limites das obrigações contratuais, das despesas 
efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, 
em casos de urgência ou emergência, quando não for 
possível a utilização dos serviços próprios, contratados, 
credenciados ou referenciados pelas operadoras, de 
acordo com a relação de preços de serviços médicos 
e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pa-
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gáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega 
da documentação adequada; (Redação dada pela 
MPV nº 2.177-44, de 24.8.2001)

 VII – inscrição de filho adotivo, menor de doze 
anos de idade, aproveitando os períodos de carência 
já cumpridos pelo consumidor adotante.

 § 1o Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, 
fica proibido o oferecimento de produtos de que tratam o 
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei fora das segmenta-
ções de que trata este artigo, observadas suas respecti-
vas condições de abrangência e contratação. (Redação 
dada pela MPV nº 22.177-44, de 24.8.2001)

 § 2o A partir de 3 de dezembro de 1999, da do-
cumentação relativa à contratação de produtos de 

que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas 
segmentações de que trata este artigo, deverá constar 
declaração em separado do consumidor, de que tem 
conhecimento da existência e disponibilidade do plano 
referência, e de que este lhe foi oferecido (Redação 
dada pela MPV nº 2.177-44, de 24.8.2001)

(À Comissão de Assuntos Sociais, em 
decisão terminativa)

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O projeto que acaba de ser lido será 
publicados e remetidos à Comissão competente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – O requerimento que acaba de ser 
lido será encaminhado à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 776, DE 2011

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, a inserção em ata de 
Voto de Congratulações e Aplausos, à Universidade 
Estadual do Amazonas – UEA, pelos seus 10 anos de 
criação, comemorado no dia 11 de janeiro de 2001, 
bem como seja encaminhado o referido voto ao Se-
nhor José Aldemir de Oliveira – Reitor da Universida-
de, no seguinte endereço: Universidade Estadual do 
Amazonas – UEA – Av. Djalma Batista, 3578 – Flores 
CEP: 69005-010 – Manaus/ AM.

Justificação

A Universidade Estadual do Amazonas tem como 
objetivo promover a educação, desenvolvendo o conhe-
cimento científico particularmente sobre a Amazônia, 
conjuntamente com valores éticos capazes de integrar 
o homem à sociedade e de aprimorar a qualidade dos 
recursos humanos existente na região.

A Universidade Estadual do Amazonas é com-
petente para proporcionar o desenvolvimento do Ama-
zonas, capacitando e formando quadros que possam 
atuar no sistema produtivo, na gestão da coisa pública, 
na produção de conhecimentos, na geração de novas 
tecnologias e na valorização do patrimônio imemorial.

Além de uma estrutura que hoje abriga 22.526 alu-
nos (13.349 deles do interior do estado) em 63 cursos 
(34 na capital e 29 no interior), o objetivo maior da UEA é 
a qualidade de vida, a cidadania e a integridade cultural 
e ambiental da Amazônia. A constituição do quadro per-
manente de professores foi mais um passo no processo 
de consolidação da UEA, tendo hoje mais da metade 
dos professores da instituição são mestres e doutores.

É grande a área de abrangência, pois em dez 
anos, a UEA já formou quase 24.309 homens e mulhe-
res em todo o estado. Pessoas que tiveram acesso a 
um curso superior e puderam estudar nos seus próprios 
municípios, perto de suas famílias, devolvendo todo o 
conhecimento adquirido para suas próprias comuni-
dades impulsionando novas atividades econômicas e 
gerando trabalho e renda para as populações do inte-
rior. A UEA cumpre, assim, seu papel político e social 
criando oportunidades para a promoção de um modelo 
de desenvolvimento sustentável, humano e solidário, 
fundamental para o Amazonas e para sua população.

Parabéns, a Universidade Estadual do Amazo-
nas – UEA

Sala das Sessões, 22 de junho de 2011. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A Presidência encaminhará o voto 
solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 777, DE 2011

Requeiro, nos termos do art. 258, combinado com o 
art. 260, II, b, do Regimento Interno, a tramitação em con-
junto do Projeto de Lei do Senado nº 195, de 2011, com 
o Projeto de Lei da  Câmara nº 142, de 2008, por versa-
rem sobre a mesma matéria. – Senador Ciro Nogueira

REQUERIMENTO Nº 778, DE 2011

Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto 
de Lei do Senado nº 316, de 2009, que “Altera a Lei nº 
10.257, de 10 de julho de 2011, denominada Estatu-
to da Cidade, para incluir critérios de classificação do 
espaço urbano e rural, e dá outras providências”, seja 
apreciado, também, pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania – CCJ, além da comissão cons-
tante do despacho inicial. – Senador Antonio Carlos 
Valadares, Líder do PSB.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Os requerimentos que acabam de ser 
lidos serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Aviso nº 
62, de 2011 (nº 805/2011, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão nº 
1.608/2011-TCU, referente ao acompanhamento da 
operação de crédito externo autorizada pela Resolução 
nº 55/2010, do Senado Federal (TC 025.644/2010-6).

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 62, DE 2011 
(Nº 805/2011, do Tribunal de Contas da União)

Aviso nº 805-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 15 de junho de 2011

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-

to, em atenção ao Ofício nº 1960-SF de 31-8-2010, có-
pia do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC 
025.644/2010-6, pelo Plenário desta Corte na Sessão 
Ordinária de 15-6-2011, acompanhado do Relatório e 
do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O Aviso nº 62, de 2011, vai à Comis-
são de Assuntos Econômicos. 

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Aviso nº 818, 
de 2011, na origem, do Tribunal de Contas da União, 
que encaminha cópia do Acórdão nº 1.591/2011, pro-
ferido nos autos do TC 014.275/2004-7, com informa-
ções complementares referentes ao Requerimento nº 
123, de 2006, do Senador Arthur Virgílio.

O Aviso nº 818, de 2011, juntado ao processa-
do do Requerimento nº 123, de 2006, vai ao Arquivo.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu, da Câmara 
dos Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 
2011 (nº 7.403/2002, na origem, de iniciativa do Pre-
sidente da República), que inscreve o nome do Barão 
do Rio Branco no Livro dos Heróis da Pátria.

É o seguinte o projeto:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência comunica ao Plenário 
que, nos termos do art. 91, § 1º, inciso V, do Regimento 
Interno, o Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2011, 
será apreciado 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. 

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu, da Câmara 
dos Deputados, as seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 2011 (nº 
2.827/2008, na Casa de origem, do Deputado 
Vicentinho), que altera dispositivos da Lei nº 
4.950-A, de 22 de abril de 1966, que dispõe so-

bre a remuneração de profissionais diplomados 
em Escolas de Engenharia, Química, Arquitetura, 
Agronomia e Veterinária, para estender sua apli-
cação aos diplomados em cursos de tecnologia 
nas respectivas áreas; e

– Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 2011 (nº 
3.898/2008, na Casa de origem, do Deputado 
Arnaldo Jardim), que altera a redação do art. 
12 da Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949, que 
dispõe sobre o repouso semanal remunerado e 
o pagamento de salário nos dias feriados civis 
e religiosos, para atualizar o valor da multa ad-
ministrativa devida pelas infrações àquela Lei.

São os seguintes os projetos:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência comunica ao Plenário 
que, nos termos do art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimen-
to Interno, os Projetos de Lei da Câmara nºs 42 e 
43, de 2011, serão apreciados terminativamente pelas 
Comissões competentes, podendo receber emendas 
perante a primeira ou única comissão do despacho 
pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, 
II, “c”, da referida Norma Interna. 

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu, da Câma-
ra dos Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 
44, de 2011 (nº 6.176/2009, na Casa de origem), de 
iniciativa da Presidência da República, que autoriza 
o Poder Executivo a doar quatro aeronaves H-1H à 
Força Aérea Boliviana.

É o seguinte o projeto:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O Projeto de Lei da Câmara nº 44, 
de 2011, que acaba de ser lido, vai às Comissões de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional; e de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência comunica ao Plenário o 
envio ao Arquivo das Mensagens nºs 287 e 306, de 
2010, e 80 e 54, de 2011, em atendimento ao despa-
cho do Primeiro-Secretário.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Ofício nº 2, 
de 2011, do Presidente do Grupo Parlamentar Brasil-
-China, comunicando a reinstalação do Grupo, bem 
como a eleição de sua diretoria, em 05 de abril último.

É o seguinte o Ofício:

OF. Nº 2/11/GP/BR/CN(*)
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, tenho a honra 

de comunicar a Vossa Excelência que foi reinstala-
do no Senado Federal, em 5 de abril último, o Grupo 
Parlamentar Brasil–China. Na mesma oportunidade, 
foi eleita e empossada a sua Diretoria, da qual Vossa 
Excelência, como Presidente do Senado Federal, faz 
parte como Presidente de Honra.

Este Grupo Parlamentar foi criado pela Resolu-
ção nº 4, de 7 de maio de 2004, no Senado Federal, 
fruto do Projeto de Resolução nº 37/03, de autoria do 
então Senador Alberto Silva, do Piauí, com o objetivo

* A ata a que se refere o ofício, encontra-se publicada no presente 
diário (item 2 do Sumário)
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de intensificar o relacionamento entre as Casas Le-
gislativas do Brasil e da República Popular da China. 
O Grupo é formado por 41 Senadores.

Encaminho, em anexo, para os devidos registros, 
a Ata da Reunião de Reinstalação do Grupo Parlamen-
tar Brasil–China, a relação dos Parlamentares que o 
integram, bem como de sua Diretoria, onde tive a sa-
tisfação de ver meu nome escolhido por meus pares 
do Senado Federal para, no próximo biênio, presidir 
este Grupo Parlamentar.

Na certeza de que Vossa Excelência dará o ne-
cessário apoio às ações que serão desenvolvidas, em 
prol da intensificação do relacionamento entre nossos 
Parlamentos, antecipo agradecimentos.

Respeitosamente, – Senador Flexa Ribeiro, Pre-
sidente do Grupo Parlamentar Brasil–China.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 
– Pela ordem.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não, Senador Geovani.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Para uma co-
municação inadiável, como segundo orador inscrito. 

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – V. Exª é o segundo, uma vez que sou 
a primeira. Vanessa, primeira, comunicação inadiável, 
Senador Geovani Borges, segundo.

Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 

revisão do orador.) – Para uma comunicação inadiável. 
Eu cheguei em terceiro, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Senador Suplicy, Eduardo Suplicy, 
inscrito como comunicação inadiável. 

E conforme acerto feito com o Senador Paulo 
Paim, que é o primeiro orador inscrito, eu gostaria de 
chamar, para falar pela Liderança do Bloco, Senador 
Walter Pinheiro. V. Exª dispõe de cinco minutos. Da 
tribuna, Senador Walter Pinheiro, falará pela Lideran-
ça do Bloco.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, 
Srªs e Srs. Senadores, quero, nesta tarde, dizer da nos-
sa alegria, satisfação, principalmente pela, diria, boa 
produtividade das comissões de hoje aqui no Senado. 

Nós tivemos a oportunidade do bom debate na 
Comissão de Constituição e Justiça, de diversas ma-
térias, aprovação da anistia para os bombeiros do Rio 
de Janeiro, um projeto do Senador Lindbergh, mas em 
particular na Comissão de Infraestrutura, nesta tarde de 
hoje, nós pudemos comemorar um importante passo 
num debate que já no mês de janeiro, ainda no recesso 
parlamentar, esta Casa teve a oportunidade de discutir 

a partir do que ocorreu na região serrana, provocado 
pelas chuvas, assim como também numa sequência, 
nós tivemos oportunidade de debater, aqui na Casa, 
os efeitos dos tsunamis e a própria questão envolven-
do a Usina Nuclear de Fukushima. Todos esses temas 
se encaixam no arcabouço do bom debate sobre as 
questões de defesa civil e as ações para prevenção 
de desastres, de tragédias, o uso de tecnologia para 
que, antecipando-se a esses fenômenos da natureza, 
nós tenhamos a oportunidade de cuidar das pessoas. 

Ainda nessa mesma linha, discutimos na Comis-
são de Infraestrutura, hoje, a oportunidade de investi-
mentos para que façamos uma verdadeira reestrutura-
ção no que diz respeito à ocupação irregular de solos, 
à própria necessidade que tem levado a população a 
ocupar as áreas de encosta, buscando moradia em 
locais inadequados, à completa falta de infraestrutura, 
de saneamento e abastecimento de água.

Portanto, todos esses componentes merecem tra-
tamento não emergencial, como a gente tem assistido 
ao longo dos anos. Todas as vezes que uma tragédia, 
todas as vezes em que nos deparamos com uma verda-
deira necessidade de mobilização para atender irmãos, 
quer no norte, quer no nordeste, quer no sul, onde quer 
que seja, temos uma atitude sempre de trabalhar com 
a emergência. E, na maioria das vezes, os recursos 
liberados não chegam a esses lugares em tempo para 
socorrer as pessoas ou, quando os recursos chegam, 
as pessoas já até voltaram para o local de origem, já 
se reacomodaram, meu caro Geovani. É como, se na 
prática, a nossa ação emergencial fosse só e somente 
pautada para um atendimento muito posterior.

Portanto, o estabelecimento de uma cultura de 
defesa civil, o estabelecimento de uma cultura de ação 
planejada, a necessidade de reestruturação de diversas 
áreas para criar as condições ideais de moradia, pre-
servação, de atendimento, principalmente das questões 
estruturais, é o que, na nossa opinião, vem ao encontro 
desse projeto que nós aprovamos hoje na Comissão 
de Infraestrutura do Senado Federal.

A ideia é utilizarmos recursos do pré-sal.
Portanto, dispensar parte desses recursos, de 

maneira que tenhamos de forma planejada, ajustada, 
sem descuidar das necessidades emergenciais, sem 
descuidar do preparo para atuar quando a emergência 
efetivamente se apresentar. É óbvio que nós não esta-
mos falando em eliminar a seca. A seca é inerente. O 
que nós estamos precisando discutir é quais as medidas 
de convivência com a seca. Nós não estamos falando 
em eliminar algumas das intempéries, nem tampouco 
numa ação preventiva avaliar que nós vamos mudar 
o curso natural dessas movimentações ou dessas re-
ações da natureza, a quantidade de chuva...
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(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
... ou a própria escassez dela. Não é nenhuma coisa 
absurda falar aqui que por diversas vezes, quando os 
recursos da emergência são liberados, minha cara Se-
nadora Ana Amélia, nós até convivemos com as coisas 
extremamente, eu diria, até mais do que chocantes. 
No momento em que chove no sul tem todo um apelo 
para que a gente possa liberar recursos para atender 
à necessidade de reestruturação dessas áreas. Quan-
do os recursos são liberados, o sul parece que já está 
experimentando a seca. Demora tanto a liberação de 
recursos que chega com uma dose excessiva de atraso.

Portanto, além dessa política hoje de aprovação 
da priorização de ações planejadas para essas ques-
tões, fica também a lição para que nós possamos pro-
duzir neste País...

Vou concluir...
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – Senador Walter Pinheiro, a Mesa gos-
taria de pedir desculpas a V. Exª, porque, na realidade, 
V. Exª fala como orador inscrito e, portanto, dispõe de 
um tempo de dez minutos.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Portanto, é importante que nós façamos desse projeto 
um instrumento capaz de juntar as diversas iniciativas: 
a consolidação de centros de emergência, e não estou 
falando de nada absurdo. O Rio de Janeiro construiu 
um Centro de Emergência; a Europa, os Estados Uni-
dos já trabalham com centros de emergência, com 
número único, com concentração de esforços, com 
toda uma lógica de utilização do que de mais moderno 
tem para fazer, o atendimento e o acompanhamento, 
a junção de ações como de reestruturação urbana, de 
reestruturação física das questões habitacionais e até 
a disponibilização de recursos para que, se necessário 
for, o deslocamento de populações inteiras da região 
onde se encontram. 

Dou como exemplo o fato da região serrana que, 
naquele período do final do ano passado, início deste 
ano, conviveu exatamente com aquela tragédia que 
abalou o Brasil inteiro.

Portanto, quero aqui, Srª Presidente, chamar a 
atenção para a importância dessa matéria e da con-
sagração de um princípio de defesa civil no Brasil, 
para que tenhamos oportunidade de prestar um bom 
serviço, de atender o cidadão e, efetivamente, mudar 
as condições, onde muitos vivem de forma completa-
mente precária.

Por isso, quero agradecer, Srª Presidente, a to-
dos os meus pares da Comissão de Infraestrutura que 
aprovaram essa matéria. E também diria, já preparando 
o caminho para que possamos discutir na Comissão 

de Assuntos Econômicos, de que forma nós faremos o 
remanejamento desses recursos em relação ao fundo, 
utilizando o pré-sal como base e, ao mesmo tempo, 
também levando em consideração a necessidade de 
aplicação desses recursos a partir das diferenças re-
gionais e a partir das necessidades em todo o País.

Era isso, Srª Presidente, que eu gostaria de deixar 
registrado nesta tarde e dizer da minha alegria que, 
mesmo num período pré-feriado, onde todos têm se 
deslocado também para suas regiões buscando atender 
as demandas das festas juninas, o Senado da Repú-
blica, na manhã de hoje, produziu intensamente, nas 
diversas comissões, diversas matérias que vão ao en-
contro do desejo, das necessidades do povo brasileiro.

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

E espero que o povo da Bahia, assim como o 
povo de todo o País, nessas festas juninas, possa curtir 
em paz esse período festivo, tendo tranquilidade nas 
estradas, tranquilidade no uso de determinados... Eu 
diria até de artifícios – como a guerra de espadas, na 
Bahia – e até mesmo na dosagem na utilização de licor 
(bebida), para que o povo possa fazer desse período 
junino um período, efetivamente, de distração.

E, na Bahia, em particular, quero realçar o in-
vestimento que o governo faz, o Governo da Bahia, 
aproveitando esse momento para estimular, cada vez 
mais, o desenvolvimento e a cultura regional no nosso 
Estado, disponibilizando, através da Secretaria de Tu-
rismo e da Secretaria de Cultura, todos os meios e os 
canais, para que nossa gente possa, em momento de 
diversão, em momento inclusive de festejos das come-
morações juninas, também apresentar aquilo que mais 
vínculo tem com a nossa cultura e que é produzido ao 
longo de todo um período, às vezes até anos e anos 
a fio, de preparo para o momento de apresentação.

Era o que tinha a dizer, Srª Presidenta.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – Obrigada. A Mesa agradece V. Exª.
Gostaria de consultar os oradores inscritos, Se-

nador Geovani Borges, pelo período de comunicação 
inadiável, se seria possível chamarmos agora para 
falar, utilizando o tempo da liderança do Partido dos 
Trabalhadores, o Senador Lindbergh, visto que tem 
uma viagem marcada. É possível?

Senador Paulo Paim, na realidade, olhamos aqui 
que, depois de V. Exª, o Senador Walter Pinheiro seria 
o próximo orador inscrito presente em plenário. Então, 
ele falou como orador inscrito. Falará agora o Senador 
Lindbergh, por cinco minutos, pela liderança e, em se-
guida, V. Exª Senador Paim.
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Senador Lindbergh, V. Exª tem a palavra pelo 
período de até cinco minutos.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Serei bem breve, 
mas não poderia deixar de subir a esta tribuna para 
agradecer às Srªs e aos Srs. Senadores pelo apoio a 
um projeto de minha autoria que concede anistia aos 
bombeiros do Rio de Janeiro. 

O Senado Federal aprovou, em caráter termina-
tivo, por unanimidade, na Comissão de Constituição e 
Justiça esse projeto, que irá agora à Câmara. Fizemos 
questão, Senador Wilson Santiago e Senador Geovani, 
de dizer, na Comissão, que o interesse maior nosso era 
a construção de uma saída para o impasse do Rio de 
Janeiro. Não é tomar um lado, é ajudar na construção 
de um grande acordo.

Você sabe que o centro da argumentação dos 
bombeiros do Rio de Janeiro é o reajuste salarial. A 
reivindicação é muito justa, pois é o pior salário do 
Brasil, mas houve excesso de ambas as partes nesse 
processo. E hoje posso dizer que, além da reivindicação 
salarial, a briga maior dos bombeiros é pela anistia, a 
angústia dos familiares, a angústia dos bombeiros do 
Rio de Janeiro é pela anistia. 

Quando foram presos os 439 bombeiros, eu fui 
visitá-los. Quero aqui dizer e trazer meu testemunho: é 
equivocado dizer que esse é um movimento partidário 
e que alguém está querendo politicamente... Estive lá. 
É um movimento deles, muito organizado, e acho que 
agora temos que contribuir na solução desse impas-
se. Tenho certeza de que a Câmara dos Deputados 
vai votar com velocidade esse projeto. E na hora que 
a Presidente for sancionar, acho que temos um inter-
valo para adiantar as negociações salariais e ajudar a 
construir essa saída. O que queremos é a pacificação 
nessas relações.

Quero agradecer o apoio de todos os Senado-
res desta Casa, de todos os Senadores do Estado do 
Rio de Janeiro, do Senador Francisco Dornelles e do 
Relator, Senador Marcelo Crivella, que fez um exce-
lente relatório. E eu queria aqui, rapidamente, porque 
sei que são muitos os Senadores que estão aqui para 
falar, e agradeço a tolerância e a posição da Presi-
dente, que me permitiu falar neste momento, citar, 
Senador Paulo Paim, que essa anistia que foi aprova-
da hoje pelo Senado, um projeto de minha autoria, na 
verdade, utilizou o mesmo caminho de um projeto do 
Senador Garibaldi Alves, que foi aprovado e sancio-
nado pelo Presidente Lula em 13 de janeiro de 2010. 
Aquele projeto concedeu anistia a bombeiros de doze 
Estados da Federação – Rio Grande do Norte, Bahia, 
Roraima, Tocantins, Pernambuco, Mato Grosso, Cea-
rá, Santa Catarina e Distrito Federal –, que estavam 

fazendo também movimentos de reivindicação. Então, 
seguimos o caminho do Senador Garibaldi Alves, e o 
interessante foi a velocidade da apresentação desse 
projeto aqui, pois conseguimos, em dez dias, aprovar, 
em caráter terminativo, no Senado Federal.

Mas o relatório do Senador Crivella utiliza inclu-
sive um outro relatório, é baseado no relatório do Se-
nador Valdir Raupp, quando foi Relator do PLC 122, 
de 2007, em que fala do instituto da anistia.

Diz o Senador Valdir Raupp:

(...) Cumpre também ressaltar que o ins-
tituto da anistia está expressamente previsto 
tanto no Código Penal Militar (v. g. art. 123, 
II) como no Código de Processo Penal Militar 
(...). Quanto ao mérito da proposição que ora 
examinamos, cabe recordar que o Congresso 
Nacional tem concedido anistia em diversas 
oportunidades de nossa história, remota e 
recente. Sem tratar da ampla anistia do pe-
ríodo da redemocratização, em 1979, cabe 
fazer menção a diversos casos pontuais nos 
quais este Parlamento exerceu o seu poder 
de anistiar.

Nesse sentido [fala o Senador Valdir Rau-
pp] trazemos à colação a Lei nº 8.048, de 15 de 
junho de 1990, que concedeu anistia a todas 
as pessoas envolvidas em atentado ao Presi-
dente da República, ocorrido em 1987, quan-
do ocupava o cargo o Senador José Sarney. A 
propósito, transcrevemos a seguinte passagem 
da Exposição de Motivos dos Ministros Chefes 
dos Gabinetes Civil e Militar:

‘A anistia é ato de magnanimidade e 
visa proporcionar o apaziguamento dos âni-
mos sociais’.

E encerro, Srª Presidente, citando, no bom rela-
tório, excelente relatório feito pelo Senador Marcelo 
Crivella, o trecho de um discurso de 1905, do nosso 
Senador Rui Barbosa. O Senador Rui Barbosa diz:

(...) A anistia, portanto, nos termos em 
que eu vo-la aconselho e no valor da sua ex-
pressão real, não será, jamais, um tratado 
entre o poder e a revolta. É a intervenção da 
equidade pública e da legalidade suprema, 
varrendo os danos de uma repressão que se 
desnorteou e se não sustenta. É o bálsamo 
do amor aos nossos semelhantes, vertido so-
bre as violências de um processo, de onde se 
banira a justiça. É o remédio final...

(Interrupção do som.)
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O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Para concluir, Srª Presidente.

...para o abonançamento das paixões, 
para a reaquisição de simpatias perdidas, para 
a normalização da ordem pela confiança entre 
governados e governantes.

Srª Presidente, não quero me exceder. Agradeço 
aos senhores por permitirem a minha fala como Líder 
do Partido dos Trabalhadores, usando o tempo da Li-
derança do Partido dos Trabalhadores. E, ao agradecer 
a todos os Senadores, quero falar da minha alegria 
como Senador desta Casa ao aprovar seu primeiro 
projeto. Estamos na batalha, com vários projetos em 
várias áreas. Então, hoje, quero trazer aqui a minha 
satisfação por apresentar e conseguir aprovar um pro-
jeto que, tenho certeza, vai melhorar a vida de muitas 
pessoas e vai ajudar a pacificar uma relação que está 
tensa em meu Estado, o Estado do Rio de Janeiro.

Muito obrigado, Presidenta Vanessa Grazziotin. 
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª, Senador 
Lindbergh Farias. A alegria de V. Exª não é apenas pelo 
fato de ser o primeiro projeto aprovado, mas um proje-
to de tamanha magnitude. O Rio de Janeiro tem sido 
notícia por conta das áreas de pacificação, e o proje-
to de V. Exª vem exatamente nesse sentido, contribuir 
com a paz e com o afeto no Estado do Rio de Janeiro.

Parabéns, Senador Lindbergh.
Convidamos agora, como orador inscrito, o Se-

nador Paulo Paim, pelo tempo de dez minutos.
V. Exª tem a palavra, Senador. V. Exª que ontem 

conduziu, de forma impecável, os trabalhos aqui no 
plenário do Senado Federal.

Com a palavra V. Exª, Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – V. Exª 
que, de forma impecável, fez a defesa do seu Estado 
e da bancada do Amazonas, no tempo que acabei ce-
dendo a V. Exª, com muita satisfação, porque conheço 
sua história, sua vida e o compromisso com seu Esta-
do e com nosso País.

Senadora Vanessa Grazziotin, quero fazer rápi-
das colocações. 

Quero, primeiro, cumprimentar o Senador Lind-
bergh Farias. Ontem, recebi uma delegação de bom-
beiros, sei que V. Exª também, e todos assumimos o 
compromisso de votar favoravelmente, de dar a nos-
sa assinatura e o nosso apoio – tive a satisfação de 
assinar agora pela manhã – à anistia dos bombeiros, 
que é mais do que justa. Nós, Senadores, viemos à 
tribuna diversas vezes pedir bom senso e que se esta-
belecesse um processo de negociação no Estado do 

Rio de Janeiro para que o conflito instalado entre os 
bombeiros e o Governo do Estado chegasse ao fim. 
Felizmente isso aconteceu. O Senador Lindbergh Fa-
rias e o Senador Crivella, como Relator, tomaram essa 
iniciativa que vai garantir – tenho certeza de que a Câ-
mara também vai aprovar – a anistia aos bombeiros.

Senadora Vanessa, quero também registrar duas 
audiências públicas que realizamos esta semana na 
Comissão de Direitos Humanos.

Uma delas foi relativa à máfia dos combustíveis. 
É da maior gravidade o que ouvimos naquela comis-
são, e é o consumidor que paga a conta. É diesel com 
água, é gasolina com água, todos os produtos deriva-
dos do petróleo sem nenhum tipo de fiscalização, e o 
consumidor é que paga a conta. Ouvi dono de posto 
pedir, pelo amor de Deus, fiscalização; ouvi dono de 
posto falar da sonegação; ouvi dono de posto falar da 
forma como a gasolina, o álcool e o diesel são vendi-
dos. Segundo eles, há uma máfia que se instalou e que 
muda, inclusive por telefone, lá na bomba, a quantida-
de de litros que efetivamente você está colocando no 
seu carro. Por exemplo: você paga vinte litros, mas só 
entram dezoito ou quinze litros e, na bomba, aparece o 
valor integral correspondente aos vinte litros que você 
estaria comprando. 

Diante desses fatos, decidimos marcar outra 
audiência pública, desta vez convidando o Ministério 
da Justiça, convidando a Polícia Federal, convidando 
a ANP, convidando a Petrobras e o representante dos 
postos, que foi quem fez a principal denúncia, bem 
como o representante dos frentistas, ou seja, dos tra-
balhadores. 

Quero também destacar, Sr. Presidente, Wilson 
Santiago, a audiência pública desta manhã, quando 
discutimos os assassinatos no campo. 

Em 20 dias, seis líderes foram assassinados, 
entre sindicalistas, líderes dos trabalhadores rurais e 
ambientalistas. O fato também é da maior gravidade, 
pois, em dez anos, cerca de 500 pessoas foram as-
sassinadas; outros dois mil estão na lista para serem 
executados. Todos são homens de bem, que dão a 
sua vida em defesa do meio ambiente, em defesa do 
Planeta, que lutam e peleiam para ter o direito de, na 
terra, trabalharem.

Muitos processos desaparecem e, como foi dito 
lá hoje por aqueles que efetivamente atuam na área 
– estou falando do Ministério da Justiça, de advoga-
dos, de representante da Força Nacional, da CPT, da 
Contag –, dá para contar nos dedos, nesses mais de 
500 assassinatos, quantos pistoleiros foram presos e, 
principalmente, os mandantes. Isso porque o pistoleiro 
é pago, mas há alguém por trás que acaba não apare-
cendo, e não acontece exatamente nada.
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Portanto, vamos mandar o teor dessa audiência 
pública a todos os órgãos de Governo – leia-se Judi-
ciário, Legislativo e Executivo – e também para a Po-
lícia Federal, que lá esteve e fez um belo depoimento. 
Meus cumprimentos ao trabalho da Polícia Federal.

Srª. Presidenta, ainda quero aproveitar este mo-
mento – e falava com o Senador Wilson Santiago mi-
nutos atrás – para dizer da importância da sessão que 
teremos na segunda-feira pela manhã aqui neste ple-
nário. Será uma sessão de homenagem à família autis-
ta. É um projeto que nasceu na Comissão de Direitos 
Humanos, teve a relatoria da Senadora Ana Rita e do 
Senador Flávio Arns – eu acabei relatando na Comis-
são de Assuntos Sociais –, já está aprovado e, neste 
momento, encontra-se na Câmara dos Deputados.

Ainda quero registrar, Sr. Presidente, que li uma 
notinha que dizia “fogo amigo”, porque lá, na Câmara 
dos Deputados, eles estão votando um projeto de minha 
autoria que quer simplesmente garantir o adicional de 
periculosidade para os vigilantes. A Senadora Vanessa 
Grazziotin tem um projeto idêntico a esse. Trabalhamos 
juntos. E dizem que é fogo amigo. Mas é fogo amigo 
de quem? O adicional de periculosidade tem que ser 
pago aos vigilantes – repito, como disse muitas vezes 
–, pois eles dão a sua vida em defesa das nossas vidas 
e do nosso patrimônio. Isso não é contra o Governo, é 
contra aqueles que não querem pagar aos vigilantes 
o que eles têm direito. E o Supremo Tribunal Federal 
está mandando pagar.

Tanto eu quanto a Senadora Vanessa Grazzio-
tin – ela como Deputada e eu como Senador – demos 
entrada nesses projetos que estão tramitando. Tenho 
certeza de que o projeto vai se tornar lei, como foi o 
dos eletricitários, a quem garantimos o adicional.

Quero aproveitar este momento e cumprimentar o 
Supremo Tribunal Federal pela decisão recente, ampa-
rado, inclusive, no projeto que nós apresentamos aqui 
sobre a aposentadoria especial para o servidor público 
deficiente. É o Projeto nº 250. O Senado aprovou-o, 
mas infelizmente a Câmara não o aprova. E o Supremo 
decidiu que se tem de garantir, sim, a aposentadoria 
especial para a pessoa com deficiência no serviço 
público, amparado na PEC Paralela, que tivemos a 
alegria de ajudar a elaborar nesta Casa.

Então, a partir desta semana, por decisão do Su-
premo, porque a Câmara não decidiu, está garantido 
aos servidores públicos, baseado no Projeto nº 250, de 
nossa autoria, aprovado pelo Senado, à pessoa com 
deficiência o direito à aposentadoria especial.

Nessa mesma linha, Senador Wilson Santiago 
e Senadora Vanessa Grazziotin... Senadora Vanessa, 
V. Exª estava ao telefone – o Mão Santa é quem fazia 
isso, não vou fazer com V. Exª –, mas eu elogiei muito 

aqui a iniciativa do adicional para os vigilantes, projeto 
de V. Exª e nosso. A Câmara vai aprová-lo, sim, embo-
ra alguns digam que é fogo amigo – é como se fosse 
contra o Governo. É contra os grandes empresários que 
contratam os vigilantes e não querem pagar-lhes. Não 
é nem contra eles, eu diria; é em defesa dos trabalha-
dores que poderão exercer a sua função recebendo o 
adicional de periculosidade.

Quero ainda destacar...
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...que nós 

realizamos – vou conceder o aparte em seguida, Sena-
dora Ana Amélia –, nesta semana, mais uma reunião 
com o Ministro Garibaldi, quando foi discutida mais uma 
vez a importância de termos uma política salarial para 
os aposentados e pensionistas que ganham mais do 
que o mínimo, até porque, se isso não acontecer, em 
janeiro, o salário mínimo deverá ganhar em torno de 
14%, e o aposentado não vai receber nem a metade. 
Essa é a primeira questão. 

A segunda questão, nessa reunião com as cen-
trais, com as confederações, com a Cobap – aqui, 
meu amigo Varlei, mais uma vez me dirijo a você –, 
foi assegurada a antecipação do décimo terceiro. Este 
ano será em agosto, mas nos anos subsequentes será 
sempre em junho, julho, provavelmente mais um ano 
em julho, dali para frente todos os meses em junho.

Então, os aposentados podem ficar tranquilos, 
que receberão agora, no mês de agosto, a anteci-
pação do seu décimo terceiro salário. Também está 
avançando a discussão de uma alternativa ao fim do 
Fator Previdenciário.

Ontem ainda, em um jantar promovido pela RBS, 
Senadora Ana Amélia – e vou dar o aparte a V. Exª 
–, onde estavam diversos Ministros e as bancadas de 
Senadores e Deputados de Santa Catarina e do Rio 
Grande do Sul, falava com o Presidente da Câmara, 
Deputado Marco Maia. Ele disse que é da vontade 
dele, dialogando com os líderes, que aprovemos, ain-
da este ano, uma alternativa ao Fator Previdenciário 
e também à questão da redução de jornada. Ambos 
são projetos que aprovamos aqui no Senado e estão 
lá na Câmara dos Deputados.

Dizia ele que é importante essa construção desse 
entendimento no Fator e também na jornada, median-
te um diálogo que se está construindo numa câmara 
setorial, numa câmara de conciliação, que ele está 
montando para a construção desse entendimento.

Quero dizer ainda, Sr. Presidente, que faz anos 
que estou lutando para acabar com o Fator. Aqui, nós 
já acabamos. Creio que a Câmara, a partir dessas 
iniciativas do Senador e hoje Ministro Garibaldi Alves 
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Filho, do Presidente da Câmara e de outros, tem tudo 
para construirmos esse grande entendimento.

Senadora Ana Amélia, não poderia deixar de 
conceder um aparte a V. Exª.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 
Paulo Paim, ainda referente a direitos previstos na 
Constituição, V. Exª mencionou a decisão do Supremo 
Tribunal Federal, resgatando um direito à cidadania. 
Queria dizer também que pedi urgência ao PLC nº 
40, uma matéria muito importante, que regulamenta 
um artigo da Constituição brasileira de 1988, que diz 
respeito ao direito dos portadores de deficiência em 
relação à aposentadoria. Nesse particular, o projeto do 
Deputado Leonardo Mattos, do Partido Verde de Minas 
Gerais, foi aprovado pela Câmara, por unanimidade, e 
veio para cá, e eu pedi a urgência. A pedido do Minis-
tro da Previdência, negociamos para que o Governo 
apresentasse uma proposta. Ele está nas Comissões 
de Assuntos Econômicos e de Assuntos Sociais. Es-
pero que esta matéria venha com a maior brevidade 
possível. O Senador Lindbergh Farias também tem 
tratado com empenho essa matéria, que é de grande 
interesse para todos os portadores de deficiência e 
para as suas famílias respectivas...

(Interrupção do som.)

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS. Fora do mi-
crofone.) – ... até porque não acredito que seja boicote 
do nosso Presidente Wilson Santos, que é tão gentil, 
mas apenas um mal funcionamento do sistema de som. 
Então, agradeço V. Exª pela oportunidade de dar essa 
informação, Senador Paulo Paim, que também tem 
uma grande preocupação com as questões sociais. 
Muito obrigada.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – PR) – Apenas 
reafirmei, Senadora Ana Amélia, que o PL nº 250, de 
nossa autoria, já foi aprovado, e o Supremo Tribunal 
Federal decidiu – no meu caso, é para o serviço pú-
blico –, assegurando que estou correto. É uma briga 
que venho tratando desde a PEC Paralela. Foi na PEC 
Paralela que coloquei que a pessoa com deficiência 
tem que ter o direito à aposentadoria especial, tanto 
na área pública como também na área privada.

Encaminhamos dois projetos frutos da nossa 
iniciativa para que houvesse a devida regulamenta-
ção. Infelizmente, o Congresso até hoje não aprovou. 
Depois, surgiram outros projetos, mas o meu projeto 
é ainda de 1995.

Agora, com a decisão do Supremo, eu espero 
que, enfim, o Congresso cumpra a sua parte (fora do 
microfone). É como a história do direito de greve. Eu 
apresentei o projeto do direito de greve há 25 anos. É 

o primeiro projeto pós-Constituinte, e até hoje o Con-
gresso ainda não votou essa legislação. 

Termino dizendo, Sr. Presidente, que quero cum-
primentar a CDH, a CAS e a CDR, que, por iniciativa 
nossa, aprovaram para que esteja na redação da Co-
missão Mista do Orçamento o adicional correspon-
dente ao PIB dos últimos doze meses mais a inflação 
para os aposentados, para que ninguém diga que 
não colocamos na peça orçamentária a possibilidade 
de recursos para garantir, ainda este ano, o valor dos 
benefícios dos aposentados corrigidos com a inflação 
mais o PIB. Coloquei os últimos doze meses para não 
dizer que estava vinculando...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – PR. Fora do mi-
crofone.) – Não estou vinculando ao salário mínimo, 
porque, na política do salário mínimo, é o PIB cor-
respondente há dois anos, e eu coloquei dos últimos 
doze meses. Com isso, não se cria conflito algum em 
relação à Constituição e nós podemos, por legislação, 
assegurar que os aposentados terão a inflação mais o 
PIB como correção dos seus vencimentos. 

Era isso, Sr. Presidente. Peço que considere, na 
íntegra, o meu pronunciamento, uma vez que não o 
li, só o comentei. 

Muito obrigado, Presidente Wilson Santiago.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, hoje vou voltar à pauta com a questão 
dos aposentados e pensionistas e também fator pre-
videnciário.

No final de semana que passou ocorreu um in-
cidente muito desagradável. Foi em relação a um en-
contro que teria com a Federação dos Aposentados 
do Estado de São Paulo.

O que aconteceu é que no dia 17/06/2011 estava 
previsto um encontro entre mim e a FEAPESP, após 
o evento de debate do Estatuto dos Motoristas na As-
sembléia Legislativa de São Paulo. 

Em virtude de compromissos marcados em Bra-
sília, tivemos que fazer a antecipação do meu retorno. 
Sendo assim, pensamos numa maneira de agilizar o 
encontro com os aposentados e reservamos então, o 
Auditório Teotônio Vilella, na AL de São Paulo, para as 
14h. Houve um lamentável equívoco com relação ao 
local onde se daria o encontro, mas, de forma nenhu-
ma, houve cancelamento do encontro. 

Não vejo como possa ter ocorrido tal pensamento. 
Há quanto tempo estou nesta luta com os aposenta-
dos? Afinal, quem apresentou as propostas do fim do 
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fator previdenciário, da recuperação das perdas das 
aposentadorias e pensões?

Quantas vezes já me reuni para tratar desse as-
sunto? Não me lembro de ter deixado minha convicção 
de lado em momento algum e, da mesma forma, tenho 
convicção do meu voto pela política do salário mínimo 
que terá um reajuste de 14% em janeiro.

Afinal, foi somente depois dessa votação que 
recomeçaram as negociações com o Ministério da 
Previdência, a COBAP, Centrais e Confederações pelo 
fim do fator e por uma política de reajuste para apo-
sentados e pensionistas. 

Minha história está ligada aos direitos dos traba-
lhadores e aposentados, minha consciência e minha 
vida tem sido prova disso. Lamento que esse equívo-
co tenha acontecido e agradeço a COBAP que, atra-
vés de sua Diretoria Executiva, discordou e lamentou 
as declarações publicadas no site da Federação dos 
Aposentados, Pensionistas e Idosos do Estado de São 
Paulo (FAPESP).

Dizem eles, em nota de esclarecimento:

Paim sempre foi um homem público ínte-
gro, honesto e grande defensor das minorias, 
com uma história política de grandes realiza-
ções, entre elas o Estatuto do Idoso, Igualda-
de Racial, valorização do salário mínimo e a 
defesa intransigente dos aposentados, pen-
sionistas e idosos brasileiros. 

Não sabemos se por esquecimento pro-
posital ou ignorância política, desconsideraram 
o fato de que todos os projetos em tramitação 
no Senado Federal e Câmara dos Deputados, 
que procuram corrigir as injustiças de que so-
mos vítimas, são de autoria do senador Paulo 
Paim. Somos testemunhas de que o senador 
jamais fugiria do debate, visto sua participa-
ção anterior em inúmeros debates e eventos 
dos aposentados. 

O senador Paulo Paim, conta, com cer-
teza, com a confiança de todas as lideranças, 
aposentados, pensionistas e idosos do Brasil, 
por sua história de lutas que o credenciam 
como grande parlamentar.

Sr. Presidente, voltando ao foco do pronuncia-
mento quero dizer que há poucos dias participei do 
I Seminário Municipal – Debatendo e Construindo a 
Setorial do Idoso, na cidade de Canoas, RS.

Como não poderia deixar de ser, voltei e um tema 
recorrente que diz respeito aos idosos, aos aposenta-
dos e pensionistas e também àqueles que irão fazer 
parte deste grupo, ou seja, todos os trabalhadores.

Falei sobre a importância social do chamado Re-
gime Geral da Previdência Social, que é inquestionável. 
Nós temos alguns desafios que precisamos enfrentar, 
no que diz respeito à realização de uma política de re-
cuperação dos benefícios previdenciários. De um lado, 
a defasagem de reajustes dos benefícios em relação 
ao salário mínimo. De outro, as perdas decorrentes da 
adoção do fator previdenciário.

Vamos por partes. Vejamos primeiro o reajuste 
dos benefícios previdenciários:

A atual sistemática de reajuste dos benefícios 
previdenciários obedece a um preceito legal que pre-
vê a recuperação das perdas inflacionárias de acor-
do com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
– INPC. Somente os benefícios da base, cujo valor 
corresponde a um salário mínimo, vêm recebendo re-
ajustes diferenciados, igualando-se ao reajuste dado 
ao próprio salário mínimo.

Essa diferença de tratamento para cidadãos que 
fazem parte da mesma categoria, ou seja, são aposen-
tados e pensionistas, é algo inaceitável. O trabalhador 
que, durante toda sua vida laboral, contribuiu para o 
sistema previdenciário e que conseguiu, finalmente, 
uma merecida aposentadoria, vê seu benefício ser 
gradativamente reduzido em função de uma política 
que não leva em consideração os direitos e as neces-
sidades dos aposentados e pensionistas.

Nós temos que levar em conta também que o 
custo de vida de pessoas com mais de 60 anos ten-
de a ser superior ao custo de vida do resto da popu-
lação, principalmente pela necessidade de cuidados 
com a saúde.

Não dá para esquecer, que os aposentados e 
pensionistas têm cumprido função social da maior 
importância, uma vez que sua renda tem sido funda-
mental para a paz social, para união das famílias e 
para o desenvolvimento dos municípios onde vivem...

No Brasil, o idoso com renda não vai para asilos 
nem é abandonando pela família. Cumpre muitas ve-
zes o papel de garantidor do sustento de filhos e netos. 

Meus amigos e amigas, 
Ao longo do tempo o que tem sido dito é que não 

há recursos suficientes. Mas eu repito, tanto há, que se 
contingenciam recursos do orçamento da Seguridade 
Social. Nesse sentido, já apresentei a PEC nº 24, de 
2003, que veda o bloqueio ou contingenciamento de 
dotações do Orçamento da Seguridade Social, ga-
rantindo a obrigatoriedade da realização integral, pelo 
Poder Executivo, das despesas constantes das leis 
orçamentárias aprovadas pelo Congresso Nacional, 
eliminando, de vez, a prática prejudicial da retenção 
de recursos orçamentários vitais para a garantia da 
própria dignidade de milhões de brasileiros.
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Além disso, a Previdência Social registrou, em 
dezembro de 2010, o décimo superávit consecutivo 
no setor urbano: R$ 9,2 bilhões. No acumulado de 
2010, o setor urbano também registrou superávit: R$ 
14,9 bilhões. 

A ANFIP assegura que temos superávit na seguri-
dade e que isso indica que o governo está repassando 
recursos para o Resultado Primário. Nos últimos dez 
anos a soma do resultado primário do tesouro nacional 
praticamente se iguala ao Superávit da Seguridade, 
comprovando que a tese está correta.

Pensando então no reajuste dos benefícios pre-
videnciários, propus a criação de um índice de corre-
ção previdenciária, que corresponderia ao resultado 
da divisão entre o salário de benefício do segurado e 
o salário de benefício mínimo pago pelo Regime Geral 
da Previdência Social, na data da concessão do bene-
fício, de forma individualizada para cada segurado. Isso 
está no PLS nº 58, de 2003. Isso corrigiria também uma 
distorção histórica praticada com nossos aposentados.

Podemos pensar ainda, numa alternativa a essa 
regra, que garanta uma correção mais justa aos se-
gurados do RGPS, de forma que haja um ganho real 
nos benefícios que recebem acima do mínimo. Aos 
que ganham somente o piso, acrescenta-se a variação 
do PIB de dois anos atrás, conforme sistemática que 
vem sendo adotada. Para quem ganha acima do piso, 
poderíamos pensar em pagar o equivalente a 80% do 
PIB, como fez o ex-Presidente Lula. Essa é uma alter-
nativa a ser pensada.

Na minha avaliação, fizemos uma política correta 
para o salário mínimo, mas não temos política nenhu-
ma para os aposentados. Repito, a continuar o quadro 
atual, no futuro todos os trabalhadores do regime geral 
passarão a receber 1 salário mínimo.

A Presidenta Dilma mostrou-se disposta a abrir 
a discussão para a construção de uma alternativa ao 
fator previdenciário e sobre o reajuste dos aposentados.

Temos feito reuniões com o Ministro Garibaldi 
Alves Filho sobre o assunto e estamos buscando so-
lução para estes problemas que afetam nossa gente.

Também apresentei dois requerimentos. Um deles 
para a criação de uma Comissão Mista de Senadores 
e Deputados, para discutir o fator previdenciário e o 
salário dos aposentados, e o outro para a criação de 
Frente Parlamentar Mista por uma Política Salarial para 
os Aposentados e Pensionistas e por uma alternativa 
ao fator previdenciário. 

Apresentei também emendas ao PLDO 2012, 
com vistas ao reajuste dos benefícios previdenciários 
baseados na inflação mais o ganho real baseado no 
PIB dos últimos 12 meses.

As emendas foram aprovadas em três Comissões 
do Senado federal: CDH, CAS e CDR. Elas passarão 
pela apreciação da Comissão Mista de Orçamento e 
pelo Plenário do Congresso Nacional.

Vamos agora a outra questão muito séria: o Fator 
Previdenciário. Um assunto velho, já requentado, mas 
que não sai da pauta do Congresso Nacional. Preocu-
pa políticos, juristas, economistas e a sociedade em 
geral, e ocupa, com justa razão, significativo espaço 
na mídia. Lá se vão 12 anos desde a sua aprovação. 
O aspecto mais polêmico no que diz respeito ao fator 
previdenciário se relaciona à expectativa de sobrevida, 
que influi de maneira decisiva no valor da aposentadoria. 
Com efeito, quanto maior a expectativa de sobrevida 
em geral, menor o valor do beneficio para aqueles que 
aposentam mais cedo. Como os índices de expectativa 
de sobrevida, com base nas projeções de população 
por sexo e grupo de idade, apresentam tendência de 
aumento, a redução do fator previdenciário aparece 
como uma realidade para os próximos anos. 

Isso, meus amigos e amigas, significa dizer que 
os trabalhadores estarão sujeitos a um período de con-
tribuição cada vez mais extenso para fazerem jus a um 
provento de aposentadoria de valor igual ao daqueles 
que tem situação contributiva igual à sua, mas que já 
se aposentaram. Com efeito, esse parece ser o ponto 
da grande polêmica: a redução do valor dos proventos 
de aposentadoria dos trabalhadores vem se fundando 
como uma tendência da sociedade. Precisamos pen-
sar, entretanto, que o peso dessa mudança acaba por 
recair unicamente sobre os trabalhadores. 

Muito embora se possa argumentar que o fator 
previdenciário permitiu uma significativa economia de 
despesa ao sistema, ele onera demais o trabalhador, 
não possibilitando a esses segurados o conhecimen-
to antecipado de qual será sua situação quando da 
aposentadoria, tendo em vista as mudanças na ex-
pectativa de sobrevida, que interferem diretamente 
no valor do fator.

Há que se considerar também que essa “signi-
ficativa” economia que mencionei antes, nem foi tão 
grande assim. Foram 10 bilhões em 10 anos, o que 
significa 1 bilhão por ano e na verdade esse valor para 
a seguridade não é relevante.

O que estamos falando aqui, é de uma alterna-
tiva ao fator previdenciário e da adoção de outro me-
canismo para fazer frente à questão do aumento da 
sobrevida. Trata-se da introdução de dispositivo legal 
que estabeleça idade mínima de 60 e 55 anos para 
aposentadoria de homens e mulheres, respectivamente, 
mantendo-se a sistemática de cálculo sobre as 80% 
maiores contribuições desde 1994, e adotando ainda 
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regras de transição da mesma maneira como aconte-
ceu no setor público. 

Vamos entrar um pouco mais nesse assunto:
Vocês devem lembrar que propus o fim do fator 

previdenciário no PLS nº 296, de 2003. 
Por que eu fiz isso? Porque na hora da aposen-

tadoria a perda salarial pode chegar até 50% para as 
mulheres, e 40% para os homens. 

Pois bem, em 2008, o Senado aprovou, por una-
nimidade, o projeto. Atualmente, ele está tramitando na 
Câmara dos Deputados pronto para votação no plenário. 

Como eu já disse, a presidenta Dilma Rousseff 
demonstrou disposição para o debate, para achar uma 
solução para esse problema. 

O próprio ministro da Previdência Social, Gari-
baldi Alves Filho, tem dito publicamente que uma de 
suas metas é a busca de uma alternativa para o Fator 
Previdenciário.

Técnicos do meu gabinete e do Senado Federal 
já estão realizando reuniões periódicas com os técni-
cos do Ministério da Previdência, e, dessas conversas, 
espero que tenhamos boas notícias.

É importante frisar que nestas reuniões com o 
Ministério da Previdência temos como objetivo en-
contrar uma saída comum a favor dos trabalhadores 
e seu futuro. 

Entendo que este é um marco nas relações entre 
os poderes Executivo e Legislativo no que diz respeito 
as questões previdenciárias.

Quero dizer prá vocês que, caso haja o fim do 
fator previdenciário e a estipulação de uma idade mí-
nima para os servidores da iniciativa privada, acredito 
que eles devem ter regra de transição semelhante a 
do serviço público.

Coloquei essa ideia na PEC nº 10, de 2008.
Fiz isso para enfatizar que defendo uma previ-

dência universal, em que haja extensão dos direitos 
dos servidores públicos aos aposentados do RGPS.

Em verdade o que temos é um sistema desigual, 
com pesos e medidas diferentes. Calculo que para o 
trabalhador do regime geral aposentar com a integrali-
dade deverá trabalhar 5 anos a mais que os servidores 
dos três poderes da União. Isso é um absurdo, é inad-
missível, é uma grande injustiça com os trabalhadores 
do regime celetista.

Ao contrário do que afirma a maioria, entendo 
que não precisamos de uma reforma previdenciária, 
precisamos sim é mudar o Fator Previdenciário.

Por fim quero ressaltar, sinceramente, que esse 
assunto é muito importante.

Desejo ainda tecer elogios e fazer justiça ao Mi-
nistro Garibaldi. Pela primeira vez vejo a Previdência 

com vontade de avançar nas pautas de reivindicações 
de forma verdadeiramente democrática.

O Ministério criou grupos de trabalho e tem avan-
çado em questões relevantes para os aposentados, 
pensionistas e trabalhadores.

Na ultima terça feira, em reunião com o grupo 
de trabalho o Ministro definiu pela antecipação da 
primeira parcela do 13º salários dos aposentados; o 
pagamento da revisão do teto (referente às emendas 
constitucionais 20 e 41) e do reajuste de 0,06% refe-
rente às perdas inflacionaria.

Segundo o Ministro Garibaldi, ele fará o possí-
vel para que essas propostas possam ser apresenta-
das ao Ministro Guido Mantega (da Fazenda) com a 
maior brevidade possível, pela relevância e urgência 
das matérias. 

O pagamento do teto deve beneficiar 138 mil apo-
sentados e custará aos cofres públicos o montante de 
R$ 1,5 (um bilhão e meio de reais).

Srªs Senadoras e Srs. senadores, dediquei minha 
vida lutando pelos direitos dos trabalhadores, aposen-
tados e pensionistas. Gostaria que todos entendessem 
que o que tenho buscado é justiça para quem paga a 
previdência.

Eu acredito nesta proposta de fazer uma previ-
dência onde se faça diferença entre o que é assistên-
cia social e previdência contributiva. Nesse sentido, 
defendo a total transparência nas contas públicas, 
com receitas e despesas discriminadas, incluindo as 
renúncias e isenções fiscais.

Importante também, investimentos na gestão 
dos sistemas de controle e fiscalização com vistas ao 
combate as fraudes e à sonegação. Precisamos des-
mistificar o famoso déficit da previdência e demonstrar 
que o sistema contributivo é superavitário. 

Há anos venho falando que não sou contra as 
famosas renúncias fiscais, mas entendo que elas de-
vem ser arcadas pelo orçamento fiscal e não apenas 
pelas receitas previdenciárias. 

A previdência brasileira é viável. A previdência 
é um patrimônio do trabalhador pela qual todos nós 
devemos zelar. 

Entendo que não é justo que haja tanta dispari-
dade entre a aposentadoria do operário, do trabalha-
dor da área privada em relação a dos servidores do 
Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Também não é justo que o salário do aposenta-
do desvalorize a cada ano e não se faça nada para 
mudar essa prática. 

Essa é a minha luta: Justiça social, respeito aos 
direitos dos trabalhadores, aposentados e pensionistas.

E lembrem-se meus amigos e amigas: perseve-
rança na luta e bom ânimo fazem toda a diferença!!!
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Como diz Dom Hélder Câmara “graça das graças 
é não desistir nunca”. 

Muito obrigado. 
Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, 
a Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de Se-
cretário, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-
-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senador Paim. V. Exª, com-
provadamente, tem sempre defendido os interesses 
de todas as classes, especialmente a classe traba-
lhadora deste País.

Para uma comunicação inadiável, com a pala-
vra a Senadora Vanessa Grazziotin. V. Exª dispõe do 
tempo regimental.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, companheiras e 
companheiros, Sr. Presidente, eu, na última segunda-
-feira, estive aqui, nesta tribuna, falando a respeito da 
centésima Conferência Internacional do Trabalho, da 
OIT, e disse que voltaria, porque naquele dia falei muito 
de um dos itens debatidos na OIT, que foi exatamente 
o estabelecimento de um piso para os trabalhadores 
do mundo inteiro, tendo em vista o elevado índice de 
informalidade. É preciso dar passos mais seguros, mais 
concretos no sentido de trazer todos esses trabalha-
dores e trabalhadoras para a formalidade e, assim, 
garantir-lhes todos os seus direitos. 

Neste momento, quero ater-me exclusivamente 
àquilo que foi o maior avanço dessa Convenção da OIT, 
que é exatamente a questão relativa às trabalhadoras 
e aos trabalhadores domésticos. 

Única organização tripartite das Nações Unidas, 
a OIT aprovou a Convenção sobre os trabalhadores e 
trabalhadoras domésticos por 396 votos a favor, 16 vo-
tos contrários e 42 abstenções. Trata-se de uma decisão 
histórica. Há mais de cinco décadas, Sr. Presidente, o 
assunto vem sendo debatido pela OIT.

Os delegados dos 183 países-membros, sendo 
quatro por país (dois representantes de governo, um 
representante dos trabalhadores e um representante 
dos empregadores), votaram e aprovaram, além da 
Convenção, uma recomendação de acompanhamento, 
sendo que essa recebeu 434 votos favoráveis e oito 
contrários. Houve 42 abstenções. 

As novas normas da OIT preveem que os 53 
milhões de empregados e empregadas domésticas 

no mundo devem ter os mesmos direitos dos demais 
trabalhadores. São eles:

[...] a jornada de trabalho, o descanso 
semanal de pelo menos 24 horas consecu-
tivas, um limite para pagamentos in natura, 
informações claras sobre os termos e condi-
ções do emprego, bem como os princípios e 
direitos fundamentais no trabalho, incluindo a 
liberdade de associação e negociação coletiva.

Na condição de delegados brasileiros, Sr. Pre-
sidente, além da nossa Embaixadora Maria Nazareth 
Farani de Azevedo – cuja dedicação quero destacar, 
como também a dos ministros da representação brasi-
leira junto às Nações Unidas em Genebra, uma dedica-
ção fenomenal, que muito contribuiu para o resultado 
alcançado na OIT –, votaram, pelo governo brasileiro, 
o Ministro do Trabalho, Carlos Lupi, que também teve 
uma participação muito destacada; pela Central Única 
dos Trabalhadores, representando os trabalhadores, o 
Sr. Antônio de Lisboa Amâncio; e, pela Confederação 
Nacional da Indústria, representando os empregado-
res, o Sr. Roberto Proença de Macêdo.

No caso da convenção, o nosso delegado repre-
sentante dos empregadores deu um voto pela absten-
ção, sendo que, na hora de votar as recomendações, os 
quatro votos brasileiros foram a favor da aprovação dela.

Com isso, Sr. Presidente, com a aprovação da 
convenção e da recomendação, não ganhamos ape-
nas um instrumento internacional na Convenção da 
OIT, mas uma força maior, para, junto com as tra-
balhadoras domésticas e seus sindicatos, exigirmos 
avanços importantes para essa categoria no Brasil e 
no mundo inteiro.

Vale ressaltar que essa é a primeira vez, Senador 
Pedro Simon, em que as normas da OIT são direcio-
nadas para a economia informal, o que não é pouca 
coisa. A urgência da aprovação dessa convenção para 
as trabalhadoras domésticas não é apenas porque ela 
lhes estende todos os benefícios que têm os demais 
trabalhadores, mas porque se busca a formalização do 
trabalho precário da maioria dessas pessoas.

As novas normas foram convertidas na Convenção 
nº 189 e na Recomendação nº 201 e passa a ser um 
tratado internacional para ser ratificado pelos Estados-
-Membros da OIT. Aliás, o próprio Ministro Carlos Lupi 
nos disse e tem dito à imprensa que o nosso País pre-
tende ser um dos primeiros a ratificar essa convenção.

Segundo informações divulgadas pela OIT, o 
número de trabalhadores domésticos no mundo pode 
chegar a 100 milhões – repito, 100 milhões de traba-
lhadores domésticos no mundo! –, sendo que, nos paí-
ses em desenvolvimento, eles representam percentual 
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que varia entre 4% e 12% do trabalho assalariado. E 
cerca de 83% desses são mulheres, e uma grande 
parte, meninas migrantes e negras. Mulheres, meni-
nas, migrantes, muitas vezes em situação não legal, 
e negras, essa é a realidade do trabalho doméstico 
no mundo inteiro. 

Diz o texto da convenção:

O trabalho doméstico continua sendo 
desvalorizado e invisível, feito principalmen-
te por mulheres e meninas, muitas das quais 
são migrantes ou pertencem a comunidades 
desfavorecidas e são particularmente vulne-
ráveis à discriminação relativa ao emprego e 
trabalho, bem como de outras violações dos 
direitos humanos.

A diretora executiva da ONU Mulheres, que es-
teve presente durante quase toda a convenção, a 
ex-Presidente do Chile, Srª Michelle Bachelet, em 
sua intervenção na Comissão do Trabalho Domésti-
co, afirmou que o déficit de trabalho decente entre os 
trabalhadores domésticos “não pode mais ser tolera-
do” – repito, não pode mais ser tolerado – e recordou 
que esses trabalhadores “permitem manter o motor 
da economia e o funcionamento da sociedade”. Um 
trabalhador doméstico desenvolve seu trabalho, para 
que outros possam sair de suas casas, de suas resi-
dências, e desenvolver fora um trabalho tão importante 
quanto aquele que ele realiza.

Michelle Bachelet disse ainda que a ONU Mulhe-
res apoiará integralmente a ratificação e a aplicação dos 
novos instrumentos da OIT, que qualificou como uma 
“contribuição de importância histórica para a agenda 
de desenvolvimento”.

Falei dos dados do mundo, mas, no Brasil, há algo 
em torno de 7,2 milhões de trabalhadores domésticos, 
sendo 93% mulheres, e 65% das mulheres, negras. A 
informalidade é massacrante também aqui. Apesar de 
a legislação brasileira exigir, somente 29% dos em-
pregadores assinam a carteira de trabalho das suas 
trabalhadoras ou de seus trabalhadores domésticos.

Diante desse quadro que considero gravíssimo, 
Sr. Presidente, apresentei, no dia de ontem – e aqui 
agradeço o apoio imediato de todos os meus Pares, 
Senadores e Senadoras que assinaram o meu proje-
to de emenda à Constituição, para que ele pudesse 
tramitar –, uma PEC na mesma direção da OIT, que 
garante aos trabalhadores os mesmos direitos dos 
trabalhadores rurais e urbanos, sem onerar o empre-
gador. Nesse ponto, abro um destaque, dizendo que 
essa é a diferença da proposta que apresentei no dia 
de ontem em relação àquelas que já tramitam, Sr. Pre-
sidente, porque entendemos todos que a relação de 

trabalho entre o empregador e o trabalhador domésti-
co é completamente diferente de outras relações tra-
balhistas, porque essa é uma relação de trabalhador 
para trabalhador. 

(Interrupção do som.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Eu já concluo, Sr. Presidente. 

No geral, são famílias de classe média, enge-
nheiros, advogados, servidores públicos, professores, 
médicos, que contratam uma trabalhadora doméstica 
e que não são pessoas que têm tantas posses e con-
dições. Então, temos de pensar, sim. Temos o dever 
e, agora, a obrigação, a partir da aprovação da Con-
venção nº 189 da OIT, de garantir todos os direitos às 
trabalhadoras e trabalhadores domésticos.

Mas, por outro lado, precisamos desonerar o em-
pregador, porque do contrário o que é muito positivo 
pode transformar-se em algo extremamente negativo, 
pode ampliar o nível de informalidade, pode levar as 
famílias a dizerem o seguinte: “Não tenho como pagar 
uma empregada doméstica, portanto vou abrir mão 
desse trabalho e contratar uma diarista. É isso que 
pode vir a acontecer, Senador.

(Interrupção do som.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – O Estado brasileiro, que tem sido tão sensível 
com os trabalhadores, agora, há pouco, acabou de di-
minuir a contribuição previdenciária dos empreendedo-
res individuais, de 8% para 5%. Então nós precisamos 
fazer isto também: desonerar. 

Por isso, no projeto de emenda à Constituição 
que apresentei ontem, coloco a questão de fazer com 
que haja a desoneração, com que possam essas con-
tribuições recolhidas para o FGTS, para o INSS, para 
a Previdência, portanto, ser recuperadas no ato da 
declaração do Imposto de Renda. Acho que cabe ao 
Estado subsidiar essa relação tão importante para o 
Brasil e, principalmente, para aquelas pessoas mais 
vulneráveis, que são mulheres, meninas, que são as 
negras deste País. 

Portanto, Sr. Presidente...

(Interrupção do som.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – ... concluo, efetivamente, e peço que V. Exª 
considere o pronunciamento feito na íntegra, porque 
eu me reporto a vários dos 27 itens que constam da 
convenção relativa ao trabalho doméstico, aprovado, 
agora, na OIT.

Por fim, Sr. Presidente, peço a V. Exª que inclua 
nos Anais o pronunciamento que faço, muito carinho-
so, em relação ao Festival Folclórico de Parintins, uma 
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bela festa da cultura brasileira que começa na próxi-
ma sexta-feira, na cidade de Parintins. Eu estarei lá, 
se Deus quiser, participando dessa bela festa, ao lado 
do Caprichoso, ao lado do Garantido, ao lado de ama-
zonenses, ao lado de brasileiros de todos os Estados, 
inclusive do Espírito Santo, que dela irão participar. 

Meus cumprimentos a Parintins e a toda a sua 
gente. Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senadora Vanessa! V. Exª 
será atendida, de acordo com o Regimento, nas duas 
solicitações feitas.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem. Em 
seguida, fará uso da palavra o próximo orador inscrito, 
o Senador Pedro Simon.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, só para que fique registrado nos Anais 
desta Casa, estou protocolando junto à Mesa dois 
Projetos de Lei: um que acrescenta o art. 10-A na Lei 
nº 9.478/1997, que dispõe sobre a política energética 
nacional, para determinar que os postos de combus-
tíveis informem seus preços na página eletrônica da 
Agência Nacional de Petróleo (ANP). Ou seja, cada 
estabelecimento revendedor varejista deverá informar, 

por meio da página eletrônica da ANP, o preço atuali-
zado e efetivamente cobrado de cada tipo de combus-
tível ofertado, líquido ou gasoso derivado de petróleo, 
álcool combustível e outros combustíveis renováveis, 
automotivos. O consumidor, antes de sair de casa, po-
derá consultar na Internet, na página da ANP, onde é 
mais vantajoso abastecer seu veículo.

Ao mesmo tempo, apresentei outro projeto de lei 
que altera o art. 8º da Lei nº 9.250/1995, para permitir 
a dedução, da base de cálculo do imposto de renda 
das pessoas físicas-IRPF, as despesas com aprendi-
zagem de idiomas estrangeiros – inglês, francês, es-
panhol etc. –, transporte escolar, material e uniforme 
escolares, medicamentos de uso contínuo aos porta-
dores de hanseníase, cardiopatia grave, doença de 
Parkinson, HIV e as demais doenças especificadas 
no art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/1998, e com aluguel de 
moradia até o limite de R$18 mil, desde que a pessoa 
não tenha imóvel próprio. 

Portanto, apresentei esses dois projetos nesta 
Casa.

Agradeço a concessão da palavra pela ordem. 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Sobre a mesa, projetos de lei do Se-
nado que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 354, DE 2011 

Altera o art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 
de dezembro de 1995, para permitir a de-
dução, da base de cálculo do imposto de 
renda das pessoas físicas, de despesas 
com aprendizagem de idioma estrangeiro, 
transporte, material e uniforme escolares, 
medicamentos de uso contínuo nos casos 
que especifica e com aluguel de moradia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezem-

bro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º  ..................................................
 ..............................................................
II –  ........................................................
 ..............................................................
b) a pagamentos de despesas com instru-

ção do contribuinte e de seus dependentes, efetu-
ados a estabelecimentos de ensino, relativamente 
à educação infantil, compreendendo as creches e 
as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino 
médio; à educação superior, compreendendo os 
cursos de graduação e de pós-graduação (mes-
trado, doutorado e especialização); e à educação 
profissional, compreendendo o ensino técnico e 
o tecnológico, bem como o ensino de idioma es-
trangeiro, até o limite anual individual de:

 ..............................................................
h) a pagamentos efetivamente realizados 

e comprovados por documentos fiscais hábeis, 
relativos a transporte escolar, material escolar e 
uniforme escolar, do contribuinte e de seus de-
pendentes, até o limite individual anual equiva-
lente ao limite constante da alínea b, deste inciso;

i) a pagamentos efetivamente realizados, 
comprovados por receituário médico e docu-
mentos fiscais hábeis, relativos a medicamentos 
de uso continuado necessários ao tratamento 
das doenças especificadas no art. 6º, XIV da 
Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988;

j) pagamentos relativos a aluguel de mo-
radia do próprio contribuinte, até o limite anual 
de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

 ..............................................................
§ 4º a dedução de que trata a alínea j, 

do inciso II deste artigo:
I – é vedada a contribuinte que possua 

imóvel residencial próprio ou que seja casado 
em regime de separação de bens com pessoa 
que o possua ou ainda que viva em regime de 
união estável com pessoa que o possua;

II – só pode ser feita uma vez para o 
ano-calendário, mesmo nos casos de decla-
ração em separado de pessoas da mesma 
família” (NR)

Art. 2º O Poder Executivo, com vistas ao cum-
primento do disposto nos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará 
o montante da renúncia fiscal decorrente do disposto 
nesta Lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere 
o § 6º do art. 165 da Constituição, o qual acompanha-
rá o projeto de lei orçamentária, cuja apresentação 
se der após decorridos sessenta dias da publicação 
desta, bem como incluirá a renúncia mencionada nas 
propostas orçamentárias dos exercícios seguintes.

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

Parágrafo único. O disposto nesta Lei só produzi-
rá efeito a partir do primeiro dia do exercício financeiro 
imediatamente posterior àquele em que for implemen-
tado o disposto no art. 2º.

Justificação

Reza a Constituição Federal no art. 145, § 1º, 
que, sempre que possível, os impostos terão caráter 
pessoal e serão graduados segundo a capacidade 
econômica do contribuinte.

O caráter de pessoalidade, assim recomendado 
pela Lei Maior, é assegurado na legislação ordinária 
ao se contemplarem peculiaridades de cada contribuin-
te, na determinação de sua capacidade contributiva.

Isso significa que contribuintes que estão situados 
no mesmo patamar de renda podem, eventualmente, 
apresentar distinções importantes quando examina-
dos itens como encargos de família, de educação, de 
saúde, de moradia e outros eleitos pela lei, mediante 
critérios que podem – e devem, muitas vezes – consi-
derar também aspectos extrafiscais.

A vigente legislação do imposto de renda da pes-
soa física contempla alguns fatores de personalização, 
embora de maneira tímida, daí a necessidade de aper-
feiçoamentos tais como os propostos neste projeto.

Os encargos de educação, por exemplo, levam 
em conta apenas os pagamentos a instituições de 
ensino, assim mesmo com sujeição a limites extrema-
mente baixos. No entanto, as despesas de educação 
vão muito além da mensalidade escolar. Neste projeto, 
estão sendo acrescentadas as despesas com trans-
porte, material e uniforme escolares, assim como as 
necessárias para o aprendizado de idioma estrangei-
ro, as quais, fora de qualquer dúvida, constituem um 
peso severo para famílias de baixa ou média renda.

A ampliação das hipóteses de dedução por en-
cargos educacionais, a par de operar no sentido da 
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personalização prescrita pela Constituição, favorece 
também a busca de objetivos de valorização social e 
de aprimoramento do capital humano, tão importan-
tes para o desenvolvimento nacional num contexto de 
competição em que o fator conhecimento é essencial.

A dedução de despesas com medicamentos ne-
cessários ao combate das chamadas doenças espe-
cificadas em lei – por hipótese, as mais graves e cus-
tosas para o contribuinte – terá também o condão de 
melhorar a personalização do imposto, além de elimi-
nar uma grave distorção da lei. Sucede que, hoje, as 
despesas com medicamentos são dedutíveis, desde 
que englobados na fatura hospitalar, mas não se o 
paciente se trata fora do hospital.

A prática médica tem evoluído no sentido de di-
minuir ao máximo a internação do paciente, ao ponto 
de até mesmo os Planos de Saúde estimularem o tra-
tamento domiciliar assistido (o chamado home care) 
por médicos, para-médicos e dotação de equipamento. 
Essa prática, sem dúvida saudável, tem sido obstaculi-
zada por resistência do paciente ou de sua família, em 
boa parte por causa da impossibilidade de dedução 
fiscal das despesas com medicamentos.

Propõe-se, também, o abatimento com despesas 
de aluguel de moradia – item inexplicavelmente ignora-
do pela legislação. Num país em que o próprio Governo 
reconhece o déficit de quase dez milhões de moradias, 
fazendo com o que o aluguel seja despesa obrigatória de 
milhões de famílias, é absolutamente necessário, até como 
correção da política tributária, permitir seu abatimento.

Diga-se, aliás, que o simples fato de se permitir o 
abatimento, ainda que de maneira limitada como está 
proposto, com toda certeza crescerá a arrecadação 
pela diminuição de subdeclaração de renda que hoje 
ocorre, por parte dos locadores.

É o que se coloca à discussão e aperfeiçoamen-
to. – Senador Ivo Cassol.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Altera a legislação do imposto de renda 
das pessoas físicas e dá outras providências.

Art. 8º A base de cálculo do imposto devido no 
ano-calendário será a diferença entre as somas:

 I – de todos os rendimentos percebidos durante 
o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis, 
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à 
tributação definitiva;

 II – das deduções relativas:
 a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendá-

rio, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, 

bem como as despesas com exames laboratoriais, ser-
viços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses 
ortopédicas e dentárias;

 b) a pagamentos de despesas com instrução do 
contribuinte e de seus dependentes, efetuados a es-
tabelecimentos de ensino, relativamente à educação 
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; 
ao ensino fundamental; ao ensino médio; à educação 
superior, compreendendo os cursos de graduação e de 
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); 
e à educação profissional, compreendendo o ensino 
técnico e o tecnológico, até o limite anual individual 
de: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007) (Vide 
Medida Provisória nº 2.159-70, de 2001)
....................................................................................

(Às Comissões de Assuntos Sociais; de 
Educação, Cultura e Esporte; e de Assuntos Eco-
nômicos, cabendo à última a decisão terminativa).

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 355, DE 2011 

Altera a Lei nº 5.655, de 20 de maio de 
1971, para estabelecer diretrizes ao Poder 
Executivo quanto à administração das quo-
tas anuais de reversão. 

O Congresso Nacional decreta:
O art. 4º da Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971 

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 4º  ..................................................
 ..............................................................
§ 3º Os concessionários de serviços pú-

blicos de energia elétrica, depositarão mensal-
mente, até o dia quinze de cada mês seguinte ao 
de competência, em agência do Banco do Bra-
sil S.A., as parcelas duodecimais de sua quota 
anual de reversão na conta corrente de entidade 
do Poder Executivo, conforme regulamentação.

§ 3º-A – A entidade de que trata o § 3º 
deste artigo não poderá ser controladora de 
concessionária de serviços públicos de gera-
ção, transmissão ou distribuição de energia 
elétrica

§ 4o A entidade de que trata o art. 3º 
deste artigo, condicionado a autorização de 
seu conselho de administração e observado 
o disposto no art. 13 da Lei no 9.427, de 26 de 
dezembro de 1996, destinará os recursos da 
RGR aos fins estipulados neste artigo, inclu-
sive à concessão de financiamento, mediante 
projetos específicos de investimento:

 ..............................................................  
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§ 5º A entidade responsável procederá 
à correção mensal da RGR de acordo com os 
índices de correção dos ativos permanentes 
e creditará a essa reserva juros de cinco por 
cento ao ano sobre o montante corrigido dos 
recursos utilizados. Os rendimentos dos re-
cursos não utilizados reverterão, também, à 
conta da RGR.

 ..............................................................
§ 7º A entidade responsável destinará 

anualmente, observado o percentual mínimo 
a ser estabelecido em regulamento, recursos 
da RGR arrecadada para financiamento de 
programas de eletrificação rural.

§ 8o Para os fins deste artigo, a entidade 
responsável instituirá programa de fomento es-
pecífico para a utilização de equipamentos, de 
uso individual e coletivo, destinados à transfor-
mação de energia solar em energia elétrica, 
empregando recursos da Reserva Global de 
Reversão – RGR e contratados diretamente 
com as concessionárias e permissionárias.”

Justificação

A Reserva Global de Reversão (RGR) é encar-
go cobrado dos consumidores de energia elétrica, e 
depositado em um fundo, para aplicações diversas. 
Esse encargo, criado em 1957, deveria ter sido extinto 
em 31 de dezembro de 2010, mas o Governo Federal 
conseguiu prorrogá-lo até 2035. 

Várias foram as entidades representativas dos 
consumidores de energia elétrica que se mostraram 
inconformadas com essa prorrogação, em face de um 
já insuportável nível tarifário a que estão submetidos 
todos os consumidores. Mesmo reconhecendo a neces-
sidade de se reduzir as contas de luz dos consumido-
res, o Governo Federal alegou que, conjunturalmente, 
precisa manter esse encargo, mas se comprometeu 
a dar mais transparência na gestão dos recursos da 
RGR, outra das grandes reclamações dos agentes do 
setor elétrico.

Passado o debate legislativo em torno dessa 
prorrogação, é o momento para buscar a transpa-
rência prometida pelo Governo Federal. No debate, 
observou-se um conflito de interesse na gestão da 
RGR: a Eletrobrás, gestora do Fundo, é quem decide 
os beneficiários dos recursos da RGR, e tem concen-
trado as aplicações em empresas por ela controladas, 
em detrimento de outras empresas. Fica claro, portan-
to, que a Eletrobrás não pode continuar gerindo esse 
Fundo, com recursos de todos os consumidores, pois a 
transparência pressupõe uma neutralidade de gestão.

Em face desse conflito, que existe há décadas, 
mas que ficou exposto após o processo de privatização 
das empresas estatais do setor elétrico, e em nome 
da isonomia, propomos retirar da Eletrobrás a res-
ponsabilidade pela gestão da RGR. Caberá ao Poder 
Executivo determinar para qual entidade essa gestão 
será repassada, sendo recomendável a assunção do 
encargo por alguma instância da administração direta 
ou indireta com experiência no setor elétrico, não par-
ticipando dele diretamente.

Peço apoio dos nobres Parlamentares para a apro-
vação dessa medida, que será de grande importância 
para dar mais transparência à gestão dos recursos da 
RGR, com efeitos benéficos sobre a eficiência do se-
tor. – Senadora Lúcia Vânia.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 5.655, DE 20 DE MAIO DE 1971

Dispõe sôbre a remuneração legal do 
investimento dos concessionários de ser-
viços públicos de energia elétrica, e dá ou-
tras providências. 

 O Presidente da República, faço saber que o 
CONGRESSO NACIONAL decreta eu sanciono a se-
guinte Lei: 

 (...)
 Art. 4º Serão computadas no custo do serviço 

das empresas concessionárias, supridoras e supridas, 
quotas anuais da reversão, com a finalidade de pro-
ver recursos para reversão, encampação, expansão 
e melhoria dos serviços públicos de energia elétrica. 
(Redação dada pela Lei nº 8.631, de 1993)

 § 1º A quota anual de reversão, a ser fixada pelo 
Poder Concedente, corresponde ao produto de até três 
por cento incidente sobre o investimento do conces-
sionário composto pelo saldo “pro-rata tempore”, nos 
exercícios de competência, do Ativo Imobilizado em 
Serviço, não se computando o Ativo Intangível, bem 
como deduzindo-se a Depreciação Acumulada, as Do-
ações e Subvenções para Investimentos e Obrigações 
Especiais, Reversão, Amortização, Contribuição do 
Consumidor e Participação da União. (Redação dada 
pela Lei nº 8.631, de 1993)

 § 2º O Departamento Nacional de Águas e Ener-
gia Elétrica - DNAEE, do Ministério de Minas e Ener-
gia, fixará, nos termos da legislação em vigor e nos 
períodos de competência, os valores da quota anual 
de reversão para cada concessionário. (Redação dada 
pela Lei nº 8.631, de 1993)

 § 3º Os concessionários de serviços públicos de 
energia elétrica, depositarão mensalmente, até o dia 
quinze de cada mês seguinte ao de competência, em 
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agência do Banco do Brasil S.A., as parcelas duodeci-
mais de sua quota anual de reversão na conta corrente 
da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS 
- Reserva Global de Reversão - RGR. (Redação dada 
pela Lei nº 8.631, de 1993)

 § 4o A Eletrobrás, condicionado a autorização de 
seu conselho de administração e observado o disposto 
no art. 13 da Lei no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 
destinará os recursos da RGR aos fins estipulados 
neste artigo, inclusive à concessão de financiamento, 
mediante projetos específicos de investimento: (Reda-
ção dada pela Lei nº 10.438, de 26.4.2002)

 I - às concessionárias, permissionárias e coope-
rativas de eletrificação rural, para expansão dos servi-
ços de distribuição de energia elétrica especialmente 
em áreas urbanas e rurais de baixa renda e para o 
programa de combate ao desperdício de energia elé-
trica; (Inciso incluído pela Lei nº 10.438, de 26.4.2002)

 II - para instalações de produção a partir de fontes 
eólica, solar, biomassa e pequenas centrais hidrelétri-
cas, assim como termelétrica associada a pequenas 
centrais hidrelétricas e conclusão de obras já iniciadas 
de geração termonuclear, limitado, neste último caso, a 
10% (dez por cento) dos recursos disponíveis; (Inciso 
incluído pela Lei nº 10.438, de 26.4.2002)

 III - para estudos de inventário e viabilidade de 
aproveitamento de potenciais hidráulicos, mediante 
projetos específicos de investimento; (Inciso incluído 
pela Lei nº 10.438, de 26.4.2002)

 IV - para implantação de centrais geradoras de 
potência até 5.000 kW, destinadas exclusivamente ao 
serviço público em comunidades populacionais aten-
didas por sistema elétrico isolado; e (Inciso incluído 
pela Lei nº 10.438, de 26.4.2002)

 V - para o desenvolvimento e implantação de pro-
gramas e projetos destinados ao combate ao desperdí-
cio e uso eficiente da energia elétrica, de acordo com 
as políticas e diretrizes estabelecidas para o Programa 
Nacional de Conservação de Energia Elétrica – Pro-
cel. (Inciso incluído pela Lei nº 10.438, de 26.4.2002)

 § 5º A ELETROBRÁS procederá a correção men-
sal da RGR de acordo com os índices de correção dos 
ativos permanentes e creditará a essa reserva juros 
de cinco por cento ao ano sobre o montante corrigido 
dos recursos utilizados. Os rendimentos dos recursos 
não utilizados reverterão, também, à conta da RGR. 
(Redação dada pela Lei nº 8.631, de 1993)

 § 6o Ao Ministério de Minas e Energia - MME 
serão destinados 3% (três por cento) dos recursos da 
Reserva Global de Reversão – RGR para custear os 
estudos e pesquisas de planejamento da expansão 
do sistema energético, bem como os de inventário 
e de viabilidade necessários ao aproveitamento dos 

potenciais hidroelétricos. (Redação dada pela Lei nº 
10.848, 2004)

 § 7º A ELETROBRÁS destinará anualmente, 
observado o percentual mínimo a ser estabelecido em 
regulamento, recursos da RGR arrecadada para finan-
ciamento de programas de eletrificação rural. (Redação 
dada pela Lei nº 8.631, de 1993)

 § 8o Para os fins deste artigo, a Eletrobrás insti-
tuirá programa de fomento específico para a utilização 
de equipamentos, de uso individual e coletivo, desti-
nados à transformação de energia solar em energia 
elétrica, empregando recursos da Reserva Global de 
Reversão – RGR e contratados diretamente com as 
concessionárias e permissionárias. (Redação dada 
pela Lei nº 10.438, de 26.4.2002)

(Às Comissões de Assuntos Econômicos; 
e de Serviços de Infra-Estrutura, cabendo à 
última a decisão terminativa).

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Os projetos que acabam de ser lidos se-
rão publicados e remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem assegurada regimentalmente 
a publicação das solicitações, Senador.

Com a palavra o Senador Pedro Simon, orador 
inscrito, que dispõe do tempo regimental.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Querido Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, hoje, 
quem sabe, com a permissão de V. Exª e com o aval 
dos meus pares, eu pudesse modificar essa avocação 
para me dirigir, diretamente, a Sua Excelência, a nobre 
Presidenta da República. 

Eu poderia me reportar a ela pessoalmente, até 
porque ela tem demonstrado a todos e a mim também, 
nos nossos poucos encontros formais, uma atenção 
especial, eu diria até carinhoso, não sei se por respei-
to à idade, ou pelo muitos que nos une, politicamente, 
nessa nossa trajetória histórica de luzes e de sombras. 

Eu tenho a convicção de que milhões de brasi-
leiros gostariam de ter, neste momento, o mesmo pri-
vilégio desta tribuna, cujos microfones que V. Exª me 
garante têm o poder de levar as nossas vozes tanto 
para os lares brasileiros, através da TV Senado, como 
para os gabinetes de todos os poderes. 

Todas essas mensagens dirigidas a todos os 
brasileiros, estou certo, têm, hoje, uma mensagem à 
Presidenta Dilma Rousseff. Faço-o porque não posso 
fugir à responsabilidade que me foi dada pelo voto, a 
mais legítima procuração para falar em nome coletivo. 
Faço-o, também, e por que não, pela coerência que 
me impus na construção da minha própria vida pública. 
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Eu procuro uma palavra que possa simbolizar a 
nossa Presidenta, ao mesmo tempo em que traduza o 
sentimento que deverá alinhavar essa nossa conversa. 
De um Senador e de uma Presidenta, ambos eleitos 
legitimamente nas suas funções públicas. 

Busco, então, na Presidenta uma característica, 
uma maneira de ser, um predicado que possa comple-
tar e justificar o sujeito da minha mensagem. 

Poderia ser “trabalho”. Poderia ser “obstinação”. 
Poderia ser “persistência”. Poderia ser “luta”. Poderia 
ser, quem sabe, “perdão”. De repente, eu me vejo diante 
de uma múltipla escolha, de características pessoais 
próprias da biografia de quem a vida é plena de sen-
timentos coletivos. 

Talvez a melhor palavra para, ao mesmo tempo, 
constituir-se num mote dessa minha espécie de “carta 
aberta à Presidenta”, ao mesmo tempo em que iden-
tifique, da forma que eu imagino ser mais fiel à minha 
“destinatária” seja “resistência”. Repito: seja resistência! 

Vou ao nosso mais famoso dicionário. 

“Resistência: ato ou efeito de resistir; 
força que opõe a outra, que não cede a outra; 
força que defende o organismo do desgaste 
de doença, cansaço, fome etc.; aquilo que se 
opõe ao deslocamento de um corpo que se 
move; luta em defesa; oposição ou reação a 
uma força opressora; vigor moral, ânimo”.

Portanto, Excelentíssima Senhora Presidenta Dil-
ma Rousseff, acho que não preciso identificar a minha 
escolha, quando me lembro da sua história. Ela tem 
sido, até aqui, marcada por todos os significados da 
palavra “resistir”. No campo pessoal. No campo políti-
co. Enfim, no campo da sua própria vida. 

As masmorras da vida jamais lhe fizeram esmore-
cer. Nem mesmo quando a força opressora ou quando 
o sistema lhe tentaram minar o último fio dessa mesma 
resistência. E, consequentemente, da sua existência.

Sei que, nesses momentos, não é fácil “oferecer a 
outra face”. Perdoar, quem sabe. Esquecer é muito difícil. 

Mas, ainda que tenham sido momentos inesque-
cíveis, do ponto de vista histórico e pessoal, a senhora 
está vivendo, hoje, o tempo mais importante da sua 
vida, Senhora Presidenta. 

O princípio é o mesmo: a luta pelos milhões que 
estão, ou que continuam, lá fora.

Dos subterrâneos de ontem e dos gabinetes de 
hoje. Os que estão lá fora da verdadeira cidadania, os 
que estão lá fora ainda da verdadeira liberdade e da 
verdadeira democracia. 

Talvez a Senhora, apesar da experiência recente 
nos mais altos cargos da República, ainda assim não 

tivesse dado conta de que o poder também tem os 
seus torniquetes. 

Antes, os porões. Agora, as coxias. 
Por isso, vou repetir, sempre que necessário, a 

nossa palavra-chave: resistir.
Resista a essa corrupção que invade, ao longo 

da história, o nosso País.
Antes, lhe exigiam nomes. Agora, trazem-nos.
A Senhora nunca deu os nomes, como afirmou 

emocionada naquela sessão aqui no Senado, “porque 
isso significava indicá-los ao corredor da morte”. Ago-
ra, não aceite indicações que não tenham o lastro da 
ética. Desviar o dinheiro público é, também, encami-
nhar outros nomes pela fome, pela falta de remédios, 
pela falta de segurança, pela falta de cidadania, pela 
escuridão que persiste: a do analfabetismo.

Repito: os princípios são os mesmos. Resista 
Senhora Presidente! 

Os poderes são harmoniosos e independentes, 
mas a harmonia não pode ser alcançada através da 
imposição, principalmente se ela vier descalça dos 
melhores valores. 

Se o poder tem que ser compartilhado, e se ainda 
é difícil fugir de tais “base de apoio”, é preciso saber 
em nome de quem, e de que, falam os “interlocutores”. 
Que interesses reais movem essas “indicações”? Do 
bem coletivo ou dos interesses individuais e de pe-
quenos grupos?

Não se curve à chantagem. Nomeie, apenas, 
profissionais cujos currículos sejam construídos pela 
competência e pelo profissionalismo e moldados pela 
ética. Aqueles que se proponham, tão somente, tra-
balhar pelo bem comum.

A sociedade brasileira foi às ruas e exigiu “ficha 
limpa” para todos os que se propõem a exercer um 
mandato político. Isso deve ser estendido para todos 
os que ocupem cargo político ou que queiram vir ocu-
par cargo público.

A ficha limpa tem que ser, necessariamente, um 
critério para qualquer nomeação, em todos os escalões 
do governo. Qualquer desvio de conduta tem que ser 
necessariamente acompanhado da devida punição, 
que se inicia, obviamente, pela destituição do cargo. 
E que siga todos os demais trâmites legais, para que 
sirva de exemplo. 

O País não pode continuar inerte aos esquemas 
de corrupção que se instalaram nas entranhas do poder. 
E existem dois remédios para curetar essa verdadeira 
ferida que sangra os nossos recursos públicos. O pri-
meiro é preventivo: que os atos de nomeação sejam 
acompanhados, necessariamente, pela chancela da 
probidade do nomeado. O segundo é corretivo: se as 
luzes do poder ofuscarem a ética do nomeado, que ele 
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não continue se protegendo com o “remédio caseiro” 
da impunidade.

O episódio recente, que envolveu um de seus 
principais ministros, foi um sinal que alimenta nos 
brasileiros a esperança da devida mudança. Antes, 
as denúncias eram descaracterizadas por defesas 
pré-fabricadas. Por discursos de continuísmo. Nesse 
episódio, a Senhora deu mostras de que não haverá 
tolerância com quem usa em benefício próprio os ho-
lofotes do poder, não importa quem seja.

Tenha a certeza, Srª Presidente, de que a minha 
voz aqui, no Congresso, não é isolada. Os seus gestos 
de resistência terão, aqui, a ressonância conseguida 
pelo eco das ruas. Podemos, também aqui, Srª Presi-
dente, ser minoria. Mas a experiência recente dá conta 
de que a vontade popular atravessa as paredes dos 
gabinetes. Abre as coxias.

A sua resistência ,Senhora Presidenta, poderá 
ser, inclusive, um passo dos mais importantes para 
uma mudança de postura e de conduta, não só no 
Poder Executivo, mas em todas as outras instâncias, 
do Judiciário e, principalmente, do Legislativo.

Bom será o dia em que o Congresso votará, ape-
nas e tão somente, segundo as convicções dos par-
lamentares; segundo, como deve ser, as aspirações 
de quem eles representam. Que o voto em plenário 
não se constitua em um instrumento de troca para a 
liberação de emendas e a indicação de apadrinhados.

Se a proposta legislativa for aprovada, ou rejeita-
da, que o seja porque as nossas consciências assim 
o orientam, e não porque se construíram maiorias a 
poder de promessas nem sempre lastreadas pela boa 
conduta.

Quem sabe...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Sr. 
Presidente, por gentileza, é importante que eu termine 
este pronunciamento – digo-lhe de coração.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem mais dois minutos regimentais.

Quem sabe essa atitude seja então o início, de 
fato, de uma reforma política ou, pelo menos, uma re-
forma das condutas políticas?

Resista mais uma vez, Senhora Presidenta. Os 
primeiros meses do seu governo sempre deram a in-
dicação de que este meu discurso seria desnecessá-
rio, sinais evidentes de que os critérios de prioridade 
e escolha caminham no sentido de impor restrições e 
imposições aos nomes e às ações. 

De repente, a imprensa passou a estampar ava-
liações no sentido de que lhe faltava traquejo político 
ao não atender aos pleitos dos parlamentares.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
De não liberar emendas, de não nomear os indicados 
pelos “líderes”, de não receber os propensos “interlo-
cutores”. E, ato contínuo, algumas nomeações de so-
brenomes plenamente conhecidos começaram a ser 
veiculados na mesma imprensa. Indicação de quem? 
Em nome de quem? 

Senhora Presidenta, se era “falta de traquejo” não 
nomear apadrinhados em nome da falácia da “governa-
bilidade”, continue “inexperiente”. Construiremos, assim, 
outra “experiência”: melhor, mais legítima e mais ética.

Resista, Senhora Presidenta, a essa “experiência 
política” que, há tanto tempo, lutamos para que seja mu-
dada. E é isso que, até aqui, louvamos no seu governo. 
Não se curvar a chantagens políticas em nome da tal 
“governabilidade”. A governabilidade, sem aspas, virá 
da legitimidade popular, de quem depositou nas urnas 
a esperança de que a Senhora é, de fato, um sinal de 
mudança na conduta ética, política e moral deste País.

Resista, Senhora Presidenta. Não há que se 
curvar a um Congresso que, pela atitude de alguns 
e não da maioria, ocupa há muito tempo o rodapé da 
legitimidade popular. Uma Casa que é o sustentáculo 
da democracia e que precisa mudar, portanto. Nada 
se sustenta enquanto faltar essa falsa legitimidade. E o 
Congresso só vai mudar quando ele for efetivamente in-
dependente. E que a harmonia entre os Poderes venha 
a se construir com a argamassa do interesse coletivo.

Não permita, Senhora Presidenta, que o Legis-
lativo execute. Por outro lado, também não continue a 
atitude de governos que a antecederam, nefasta para 
a nossa legitimidade, de o Executivo legislar. Utilize-se 
das medidas provisórias tão somente quando elas fo-
rem absolutamente, realmente necessárias e realmente 
urgentes. Nesse caso – e as últimas discussões legis-
lativas aqui estão indicando – o Congresso também vai 
resistir. As medidas provisórias são, para o Congresso, 
também, tal e qual, um torniquete.

Difícil falar em independência de Poderes quan-
do o Congresso utiliza o voto como moeda de troca 
para nomeações e liberações de recursos que ele 
mesmo votou.

Difícil falar em independência de Poderes quando 
o Congresso utiliza o voto como moeda de troca para 
nomeações e liberações de recursos que ele mes-
mo votou. E quando o Executivo inunda esse mesmo 
Congresso com medidas tipicamente legislativas. Os 
parlamentares não foram eleitos para executar, nem 
o Executivo foi eleito para legislar.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte?
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Estou no fim.

Resistamos todos, portanto, Senhora Presiden-
ta. O que em pauta está, ou em jogo, novamente, hoje 
como antes, é a democracia, que queremos instalar 
como definitiva. 

É a primeira vez que o País elege uma mulher 
para dirigir os seus destinos, alguém cuja sensibilidade 
lhe é inata. Dizem muitos que foi um sinal do desejo de 
continuidade. Em algumas questões, não nego, con-
tinuidade do bom Governo do Lula. Continuidade da 
diminuição da pobreza. Das disparidades regionais e 
pessoais de distribuição da renda. Da inclusão, portanto, 
dos milhões de brasileiros que ainda permanecem algo 
assim como clandestinos dentro de seu próprio país. 

Mas não há como negar que a sua eleição foi um 
sinal mais que evidente do desejo de mudança. Aliás, 
querem alguns que nada seja alterado nos mecanismos 
de poder. São os mesmos que avocaram os tais “riscos 
à governabilidade”. Querem manter os seus privilégios. 

Os riscos à governabilidade virão se vicejarem 
a corrupção, a impunidade, a troca de favores, a falta 
de legitimidade das pessoas e instituições públicas. A 
falta da democracia e a falta da cidadania. 

Há que se resistir, portanto, Senhora Presidenta. 
Acrescento mais uma definição de “resistência”, ainda 
extraída do nosso mais popular dicionário: “força que 
se opõe ao movimento de um sistema”. 

Foi contra o movimento de um sistema que luta-
mos antes. Se permanecem resquícios fortes desse 
mesmo sistema, é contra eles que devemos continuar 
a nossa luta hoje, com as mesmas armas dos nossos 
ideais, não importa o tempo. 

É o que eu tenho a dizer à nossa Presidenta Dil-
ma Rousseff. 

Estou certo, pelo que tenho ouvido nas minhas 
andanças, de que é o que o povo brasileiro também gos-
taria de dizer a Vossa Excelência, Senhora Presidenta.

Se me permitir, Sr, Presidente. (Pausa.) Pois não, 
Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pa-
rabéns a V. Exª, Senador Pedro Simon. V. Exª, nessa 
sua epístola-pronunciamento dirigida à Presidenta 
Dilma Rousseff, fala especialmente como um amigo, 
mas fala também como uma pessoa que apela para 
que ela resista, para que ela realmente tenha a atitu-
de de cobrar de cada um dos membros do Congresso 
Nacional que votemos sempre de acordo com a nossa 
consciência e não por causa de quaisquer das coisas 
que V. Exª mencionou e que nem sempre são o melhor 
procedimento. Portanto, que possa a Presidenta Dilma 
Rousseff ouvir as ponderações e recomendações de V. 
Exª, pois elas vêm de um conterrâneo, de um gaúcho, 

que, em suas palavras, falou como um verdadeiro ami-
go e que muito estima a Presidenta Dilma Rousseff.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Sr. 
Presidente, agradeço muito a gentileza de V. Exª ao 
permitir que eu concluísse o meu discurso.

Quero apenas dizer a V. Exª que falo isso do 
fundo do coração. Votei na Dilma no segundo turno, 
porque acho que ela representa uma expectativa fan-
tástica na história deste País. Eu a conheci jovem, 
quando começou a participar da vida política no Rio 
Grande do Sul. Conheci sua atividade como secretária 
do Collares na prefeitura, do Collares no governo, do 
Olívio no governo; conheci sua atitude como Ministra 
de Minas e Energia e como Chefe da Casa Civil. Vejo 
nessa senhora um exemplo fantástico de coragem, de 
bravura, de garra e de firmeza.

Mas acho que ela é realmente um corpo estranho 
no nosso meio. Nós somos políticos profissionais; ela 
– não é que não seja política – é uma mulher cheia de 
sonhos e de vontade de acertar e vontade de conse-
guir. Não temos o direito de tentar, desta ou daquela 
maneira, ofuscar o seu trabalho, principalmente o seu 
Partido, o PT, que, nesta altura, faz aquilo que aconte-
ceu com o PMDB: um partido pode ter muitos sonhos 
e muitas expectativas quando está na oposição, mas, 
quando chega ao governo, se não tem um mínimo de 
pensamento, termina se curvando, e as vantagens 
pessoais persistem. 

Por isso, quando se diz que as várias áreas do 
PT, junto com o MDB e outros partidos, brigam para 
ter um quinhão, não é por aí. Não é por aí! Brigar é um 
direito. O partido tem o direito de ter a sua parte, mas 
quinhão para tirar vantagem não pode ser! 

A Presidenta Dilma tem o direito de pedir a bio-
grafia de quem vai ser escolhido. O PMDB vai indicar 
alguém, e é uma indicação do PMDB. Mas quem é 
ele? Qual é a sua história? Ela é uma pessoa limpa, 
realmente, e não tem nada que influencie, de indigni-
dade, a sua pessoa? É. E tem competência, tem ca-
pacidade? Então, nomeia. Ela é isso e tem que conti-
nuar a ser isso. Ninguém pode lhe dizer: “Este é meu 
irmão, este é meu patrício, a este eu devo isto, este 
fez a campanha.” 

Quando vejo brigar, Sr. Presidente, pela presidên-
cia, pela chefia dos fundos de pensão da Petrobras, 
quando vejo brigar pelo fundo de pensão do Banco 
do Brasil, não é briga política; é outro nome que se 
dá a isso. Por isso ela tem que resistir – D. Dilma –, 
tenho certeza. 

Estamos fazendo um movimento no Congresso 
Nacional, com Parlamentares de todos os partidos. Nem 
V. Exª está a par disso. O que nós queremos? Nada! 
Nada! Nada! Apenas que ela tenha independência para 
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escolher e selecionar os melhores. É isso o que nós 
queremos. Queremos fazer um movimento dentro do 
Congresso Nacional, principalmente aqui, no Senado, 
onde pessoas de todos os partidos estejam ao lado 
dela, na hora em que ela disser: fulano não pode por 
causa disso. Ou na hora em que um partido, seja ele 
qual for, quiser fazer chantagem para nomear quem 
não tem direito. Ela precisa ter isso; se ela não tiver 
isso, com quem ela vai governar?

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Por 
isso, digo do fundo do coração, vim aqui porque achei 
que era minha obrigação (fora do microfone). 

Dirijo-me a Presidente da República de alma aber-
ta, como cidadão. Com meus oitenta anos, ela poderia 
ser minha filha. Dirijo-me à Presidente da República 
porque meu coração sangra de vontade que ela dê 
certo. Sinto o desejo, a garra, a preocupação que ela 
tem em escolher o melhor. E não sinto, muitas vezes, 
ao redor dela, naqueles que têm a responsabilidade, 
a vontade de buscar o melhor. 

Se V. Exª permitir, Sr. Presidente...
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 

Permite-me, Sr. Presidente? Creio que seu discurso, 
Senador, não poderia passar sem alguns apartes, al-
guns comentários, alguns apoios. Esse é um daqueles 
discursos que justificam a existência deste Senado. 
Quero, em primeiro lugar, dizer da minha satisfação 
em ouvir um discurso como esse nesta Casa, que, 
muitas vezes, nos dá tantas angústias e até desespe-
ros. Em segundo lugar, quero dizer, na linha do que 
falou o Senador Suplicy, que esse é um discurso de 
amigo. Não há nada pior para um governante – o se-
nhor foi governador e eu também – do que aqueles 
que não nos alertam dos erros e dos perigos, do que 
aqueles apoiadores que balançam a cabeça diante de 
caminhos errados que um governante segue. O que 
o senhor fez, hoje, com essa sua insistência na pala-
vra “resista”, foi um alerta à nossa Presidente; alerta 
sobre possíveis erros que viriam a ser cometidos, e 
que esperamos que não sejam. O bom apoiador é 
aquele que sobe à tribuna e faz alertas. Esse é o bom 
apoiador. O apoiador que balança a cabeça toda vez, 
que vota sempre da mesma maneira, mesmo quando 
a Presidenta estiver errada, leva ao desastre. V. Exª 
é um apoiador que ilumina com os alertas que faz e 
com essa ideia forte e firme, repetida, de: “Presidenta 
Dilma, resista!” Esse é o seu discurso, e espero que 
o senhor o publique com esse título e o distribua para 
todos, mas, o primeiro, mande para ela.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Mui-
to obrigado e muito obrigado a V. Exª, Sr. Presidente, 
pela gentileza de me permitir cumprir meu discurso. 

Pretendo, de certa forma, que este meu pronun-
ciamento, através do Líder do Governo, chegue às mãos 
da Presidente, porque falo com muita emoção e com 
muita vontade de ajudá-la. Faço isso nas minhas rezas 
diárias. Começo-as, pedindo para que Deus proteja a 
Presidente. E acho que é o que devemos fazer, porque 
este momento é muito importante: desde a proteção 
à sua saúde – que, se Deus quiser, vai ficar cada vez 
mais firme – até as suas convicções, de que ela não 
deve abrir mão. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Parabéns, Senador Pedro Simon! V. 
Exª, de fato, não só agora, como sempre, tem tido uma 
linha de pensamento que o leva a ser admirado por 
grande parte da população brasileira.

Parabéns a V. Exª! Tenho certeza de que o que 
V. Exª fala é de coração. Não é só por isso, mas, na 
verdade, V. Exª fala aquilo que pensa e que deseja a 
grande maioria do povo brasileiro. 

Parabéns a V. Exª!
Pela Liderança do PMDB, Senador Ricardo Fer-

raço. 
V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 

Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, como premissa, quero 
manifestar minha plena solidariedade à manifestação 
do Senador Pedro Simon. Temos, partidariamente, 
conversado sobre a necessidade de reafirmarmos a 
identidade do nosso Partido, e as palavras de V. Exª, 
seguramente, ecoam fundo no meu coração.

Sabemos que não estamos diante de um desafio 
qualquer, mas de um desafio possível, porque estão 
unidas, sem qualquer juízo de valor, pessoas que estão 
pensando no conjunto dos interesses da Nação bra-
sileira. Por isso mesmo, o discurso que faz S. Exª tem 
eco, tem consistência, tem conteúdo e, seguramente, 
penso eu, vai sensibilizar a Presidente Dilma, para 
que ela tenha resistência, uma resistência que tem a 
ver com a construção da sua vida, da sua história. Por 
isso, ela está, hoje, governando os destinos do Brasil. 

Parabéns por essa manifestação que só nos es-
timula e nos motiva a continuar admirando V. Exª e a 
tê-lo como referência, por uma vida e uma trajetória 
marcada pela ética e pelo compromisso com a coisa 
pública.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Só para 
dizer que V. Exª, com seu passado, com sua história, 
chegou aqui, no Senado, já nos seus primeiros pro-
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nunciamentos, dizendo que queria sentir, que queria 
vibrar o Senado; que não aceitava ver o Senado como 
uma espécie de Câmara de Vereadores. E V. Exª está 
tendo atitudes, realmente, muito importantes, como na 
reforma administrativa. E V. Exª tem participado das 
reuniões em que alguns de nós têm discutido isso, e V. 
Exª tem sido dos mais insistentes nesse sentido. V. Exª 
tem dito e repetido: “Eu não estou aqui, eu não quero 
nenhum favor pessoal para o meu Estado, nem nenhu-
ma nomeação. Eu quero, aqui, ajudar a Presidente; e 
quero que meu Partido e a Presidente possam, real-
mente, caminhar a favor do Brasil.” Tenho certeza de 
que muitos deveriam seguir os passos de V. Exª, quase 
um menino, para que pudéssemos, realmente, fazer 
isso. Toda a imprensa diz que é culpa do Congresso, 
porque os Parlamentares, os políticos é que fazem a 
pressão na Presidente: “Tem que nomear o fulano, 
quero minha emenda parlamentar, não sei o quê.” E, 
V. Exª, nas nossas reuniões, tem sido um daqueles 
que dizem exatamente isto: “Claro que luto pelo meu 
Estado, claro que tenho problemas, claro que quero 
interferir, mas quero que a luta seja nacional, quero 
que o nosso debate com a Presidenta seja a favor do 
Brasil, e não troca-troca.” Felicito V. Exª e vejo em V. 
Exª, digo de público, um daqueles que, na primeira 
hora, desde que chegou aqui, defendem exatamente 
essa linha, e é isso o que V. Exª está dizendo que nós 
precisamos fazer. 

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Muito obrigado, Senador Pedro Simon. Para mim, tem 
sido um privilégio e uma honra compartilhar com V. Exª 
dessas convergências e dessas agendas que não têm 
outro sentido senão o fortalecimento institucional do 
Senado da República, das nossas prerrogativas e da 
identidade do nosso Partido.

Sr. Presidente, esta semana, estamos come-
morando três anos de implantação de uma lei muito 
importante, uma lei que produziu a preservação e a 
conservação de muitas vidas País afora; uma lei que, 
ao longo do tempo, tem demonstrado claramente a 
necessidade do seu aperfeiçoamento e do seu aprimo-
ramento. Eu me refiro, Senador Eduardo Suplicy, à Lei 
Seca, uma lei que, em bom tempo e em bom momento, 
representou um sentimento e uma percepção de que 
poderíamos, sim, combater a impunidade. Muito mais 
do que a percepção de que a lei não será cumprida é 
a certeza de que as pessoas não serão criminalmente 
atingidas pelos seus atos irresponsáveis por não sa-
berem conviver coletivamente. 

Essa é uma lei que deve ter sua pertinência di-
vidida em dois tempos. Num primeiro momento, seus 
resultados são extraordinários, porque, num primeiro 
momento, tivemos, Senador Eunício Oliveira, uma redu-

ção de aproximadamente 10% na incidência de mortes, 
porque o nosso trânsito é um dos mais violentos do 
mundo. Nesse primeiro momento, a Lei Seca produziu, 
de fato, efeitos extraordinários. Foram aproximadamente 
três mil vidas conservadas, porque a diminuição dos 
indicadores foi muito consistente, inclusive nos Esta-
dos, que se organizaram, que se estruturaram, para 
que a Lei Seca pudesse, ao cabo e à lei, ser cumprida.

É louvável a performance, por exemplo, do go-
verno do Estado do Rio de Janeiro, onde percebe-
mos, no primeiro momento, que os indicadores mais 
reduziram os acidentes fatais. No Rio de Janeiro, os 
indicadores chegaram próximo de 30%, por decisão 
e organização do Governador Sérgio Cabral, nosso 
companheiro de Partido.

Em outros Estados, como no meu, também os 
resultados e a performance foram muito bons. Mas, em 
2010, o Superior Tribunal de Justiça entendeu, como 
um direito fundamental da vida humana e da pessoa 
humana, que ninguém é obrigado a produzir prova 
contra si mesmo. 

Quando esse entendimento foi firmado pelo Su-
perior Tribunal de Justiça, Senador Geovani, o bafô-
metro deixou de ser a ferramenta adequada para que 
pudéssemos coibir, para que pudéssemos corrigir, para 
que pudéssemos identificar as pessoas que não têm 
cuidado com a sua vida, que não têm cuidado com a 
vida dos seus semelhantes.

De lá para cá, os indicadores voltaram a crescer e, 
em 2010, foram 37 mil vidas sacrificadas, numa escala-
da de violência no trânsito brasileiro sem precedentes. 

Por isso, estamo-nos associando a tantas vozes, 
estamo-nos associando à organização dos profissio-
nais de trânsito, aos Detrans, que estão clamando pelo 
aperfeiçoamento dessa legislação, e oferecemos até 
mesmo uma proposta: que, além do bafômetro, possa-
mos ter outras formas de identificar, de punir criminal-
mente aquele que não tem cuidado com a sua vida e 
que não tem cuidado com a vida do seu semelhante. 
Para além do bafômetro, a imagem, o vídeo, a análise 
clínica, o testemunho, para que possamos, de fato, coi-
bir, para que possamos, na prática, colocar um ponto 
final, para que possamos avançar, disciplinando melhor 
a utilização do espaço...

(Interrupção do som.)

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
–... público. Essa matéria foi submetida (Fora do mi-
crofone.) à Comissão de Constituição e Justiça. Con-
versamos com o Senador que a está relatando e ele 
foi muito simpático e muito favorável. 

Portanto, quando a Lei Seca completa três anos 
de implantação em nosso País, chegou o momento de 

JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL52



25254 Quinta-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011

endurecermos o jogo; chegou o momento de adotar-
mos a tolerância zero para a questão da embriaguez 
dos motoristas que insistem em colocar em risco a sua 
vida e a vida dos seus semelhantes. 

É essa a manifestação que faço na semana em 
que a Lei Seca completa três anos, relacionando a ne-
cessidade de um aperfeiçoamento para que possamos 
colocar fim a essa impunidade que tem grassado na 
escalada da violência no trânsito brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores.

Durante o discurso do Sr. Ricardo Ferra-
ço, o Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Geovani Borges.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Com a palavra o Senador Wilson San-
tiago, em permuta com o Senador Antonio Carlos Va-
ladares. 

V. Exª dispõe de dez minutos, na forma regimental.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. e Srªs Senadoras, profissionais da 
imprensa, demais senhores e senhoras, ontem, apre-
sentei o Projeto de Lei nº 347, de 2011, que disciplina, 
Senador Eunício Oliveira, a divulgação de pesquisas 
de opinião pública durante o período de eleições, tanto 
eleições estaduais, como eleições municipais, Senador 
Pedro Simon, Senadora Ana Amélia. 

Ao término de cada eleição, por onde se anda, 
ouve-se lamentação de candidatos, derrotados alguns 
deles e até outros eleitos, reclamando de pesquisas 
falsas, de pesquisas desvirtuadas, de pesquisas que 
tentam, e às vezes até conseguem, mudar o resultado 
da eleição, em muitos casos, dando diferenças para 
o resultado oficial, para o resultado final que, de fato, 
causam surpresa em toda a população. Muitas delas, 
Senador Pedro Simon, Senador Buarque, nosso grande 
Senador do DF, nos surpreendem. Todas são carac-
terizadas e comprovadas como de má-fé. Isso muda, 
na maioria dos casos, quando a eleição é disputada, 
até o resultado final da eleição.

Por isso, Sr. Presidente, apresentamos o Proje-
to de Lei nº 347, Senadora Ana Amélia, disciplinando 
e punindo esses institutos que diferenciam de forma 
grande o resultado final da eleição daquilo que divulgam 
até a véspera da eleição. Tivemos, na última eleição 
na Paraíba, fatos lastimáveis de institutos, por exem-
plo, como o Ibope, que perdeu o resultado da eleição 
para alguns dos candidatos para o Senado por uma 
diferença de 20 pontos percentuais. A eleição amanhã 

e, hoje, o Ibope divulga uma pesquisa cujo resultado, 
para alguns candidatos, teve diferença de 20%, 22%. 

Está comprovado, Senadora Ana Amélia, que não 
existem estatísticas ou conhecimento científico numa 
pesquisa desse porte, a não ser má-fé, para beneficiar 
alguns candidatos ou algum candidato e, com isso, de 
fato prejudicar outros candidatos. 

Eu fui um deles. A pesquisa em relação a mim 
foi divulgada pelo Ibope na véspera da eleição, num 
período em que nem se pode divulgar pesquisa, ou 
seja, dez horas antes da abertura das urnas para o 
eleitor, democraticamente, exercitar a sua cidadania. 

Publicam pesquisa repetidamente, durante os três 
dias que antecedem a eleição, fora de época, fora de 
prazo, em descumprimento à lei – e, pela lei hoje em 
vigor, a multa é insignificante, de R$5 mil, de R$10 mil 
–, em uma eleição majoritária, prejudicando com má-
-fé determinados candidatos. 

Eu fui vítima e a pesquisa divulgada teve uma 
diferença de 20 pontos percentuais na véspera da 
eleição, e de 22 pontos percentuais oito horas antes 
de abrirem as urnas para o eleitor, repito, democrati-
camente exercitar a sua cidadania. 

Por essa razão, Senador Pedro Simon, eu apre-
sentei, nesta Casa, o Projeto de Lei nº 347, de 2011, 
disciplinando a publicação dessas pesquisas, primeiro, 
para que a apresentação das pesquisas seja proibida 
nos cinco dias antes da eleição, por qualquer candi-
dato, partido político e, também, pelos próprios meios 
de comunicação. 

Não estou, com esse projeto, proibindo a apre-
sentação de pesquisas, Senadora Ana Amélia, apenas 
disciplinando e punindo com multas altíssimas – ao 
invés de cinco mil UFIRs, 500 mil UFIRs e até um mi-
lhão de UFIRs, dependendo do dano que causarem a 
determinado candidato –, para, com isso, proibir, tentar 
proibir ou diminuir essa má-fé utilizada, não digo que 
pelo Ibope, que citei, mas por quem realizar a pesquisa 
utilizando má-fé ou o próprio instituto de credibilidade 
nacional, a exemplo de tantos outros. 

Às vezes, abandonam-se, Senadora Ana Amélia, 
até institutos locais, sérios, do Estado, pequenos, co-
nhecidos mesmo, mas que exercem ou que realizam 
as pesquisas com seriedade, para apostar em grandes 
institutos, ou contratar grandes institutos que, na maio-
ria das vezes, contratam terceiros para realizar essas 
pesquisas. De má-fé, esses terceiros usam o nome – se 
combinado ou não, não se sabe – dos grandes institutos 
para modificar os resultados das pesquisas. Às vezes, 
Senador Pedro Simon e Senador Eunício Oliveira, até 
mudam o resultado da eleição, porque muitos eleitores 
– é aquela história do voto útil – votam no candidato 
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que tem para eles, naquele instante, a perspectiva ou 
a certeza, pelas pesquisas, de ganhar a eleição.

Concedo um aparte ao Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS.) – É da 

maior importância o pronunciamento de V. Exª. Quando 
nós fizemos a Assembleia Nacional Constituinte, para 
nós, que vivemos aquela época da ditadura, do arbítrio, 
da violência e da injustiça, nós colocamos na Consti-
tuinte, nos Direitos do Cidadão, princípios realmente 
rígidos, colocando em primeiro lugar a liberdade e o 
direito de informar. Hoje, o que V. Exª está dizendo é 
uma absoluta verdade. As pesquisas se repetem num 
equívoco enorme, inclusive em cidades do interior, 
onde um dono de rádio, um dono de jornal faz o que 
bem entende. Nós apresentamos o projeto – e já foi 
aprovado – no sentido de impedir, nos últimos 30 dias, 
que se fizesse a pesquisa. Caiu no Supremo Tribunal, 
porque o Supremo Tribunal Eleitoral disse que é fun-
damental e inalienável o direito à liberdade, o direito à 
liberdade de informar. A nossa medida caiu. Por isso, 
eu acho que nós temos de analisar a emenda de V. Exª 
e eu aconselharia V. Exª, com a assessoria da Casa 
e com alguns Parlamentares, a pegar a emenda de 
V. Exª e ver a decisão do Supremo, que, para mim, é 
absurda. É claro que o direito de informar, é claro que 
a democracia, é claro que tudo isso é fundamental, 
mas não pode atingir o ridículo do absurdo que tem 
acontecido, em que muitas e muitas eleições são mu-
dadas por causa disso. Como diz V. Exª, aparece uma 
pesquisa em que o cidadão está 20 pontos atrás, e 
vai, e vai, e vai. Na hora da votação, é muito grande 
o número de pessoas que gostam de votar e votam 
naquele que vai ganhar. 

Então o conselho que ...

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – ... 
com muita humildade eu dou a V. Exª, é de nós nos 
reunirmos, em torno do seu projeto para compará-lo 
com a decisão que houve lá atrás, do Supremo, para 
ver onde deve ser feito, onde eles não podem imaginar 
que a decisão da Assembleia Nacional Constituinte, 
em termos de liberdade de informação, atinje aquilo 
que V. Exª está dizendo, que compromete uma eleição 
e lança tudo no lixo. Eu felicito V. Exª pela emenda e 
me ofereço, com muita humildade, junto a outros, para 
ver a sua emenda e ver a decisão do Supremo para 
não cair depois, como aconteceu.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– Agradeço, Senador Pedro Simon. Com certeza a ex-
periência de V. Exª não só como Constituinte, mas além 
de tudo como detentor de mandato, ao longo desses 
anos, que teve sempre a preocupação de com serie-

dade exercer a sua atividade parlamentar... De fato 
nos preocuparmos com isso. 

Nós estamos às vésperas de uma eleição, Se-
nadora Ana Amélia. Existem candidatos, muitos, já 
no meu Estado, preocupados em reservar o dinheiro 
dos institutos de pesquisas. Por quê? Porque se não 
contribuir...

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– ... o resultado vem destruindo qualquer candidatura e 
muitas delas conseguem ser destruídas, em véspera de 
eleição, com pesquisas falsas, fraudulentas, divulgadas 
e muitas delas até com autorização da Justiça Eleitoral 
para serem publicadas. Infelizmente, com autorização 
da Justiça Eleitoral local para serem publicadas, com 
dados falsos, que não representam a verdade, com o 
intuito apenas, esses institutos e até alguns meios de 
comunicação, de tirar dinheiro dos candidatos a Pre-
feitos, a Deputados, a Senadores. 

Por essa razão é que temos que nos preparar, 
neste ano que antecede a eleição de 2012, para di-
minuir esses fatos lastimáveis, criminosos que têm a 
cada dia influenciado nos resultados, Senador Pedro 
Simon, das eleições municipais, estaduais. 

Por essa razão é preciso uma lei dura, com pu-
nições de cadeia, como está no nosso projeto, de seis 
meses a um ano a quem usar de má fé e com multas 
pesadas, de 500 mil UFIRs até 1 milhão de UFIRs, 
dependendo, repito, do tamanho do crime, eu digo até 
do prejuízo que causar a qualquer um dos candidatos.

Concedo um aparte ao Senador Cristovam Bu-
arque.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Eu 
agradeço ao Senador e lhe digo que vai ser muito curto.

O SR. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Mesa entende que o tema é relevante e está 
ampliado o tempo.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Muito relevante e devo dizer que, no Rio Grande do Sul, 
tem havido uma grande preocupação nesse sentido. Eu 
mesmo já fui lá levar as ideias que nós implantamos 
no Distrito Federal, que, de fato, trouxeram uma redu-
ção muito grande da mortalidade, bastante grande de 
acidentes. Chegamos a ter leitos sobrando num certo 
momento aqui nos hospitais de politraumatizados. E 
implantamos a educação, a ponto de que aqui se atra-
vessa a faixa e os motoristas são subordinados aos 
pedestres. Mas eu queria dizer, Sr. Senador, que um 
dos pontos que eu vejo de importante no seu discurso 
é por que esse é o maior problema de saúde que tem 
o Brasil: a mortalidade – é esse o problema. E eu lhe 
digo que reafirmo e apoio as suas propostas. Mas eu 
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digo mais: tem uma que está correndo na Comissão 
de Constituição e Justiça, e que estão alegando um 
pouco de inconstitucionalidade, e que eu acho que 
tocaria muito mais diretamente no motorista irrespon-
sável: é tomar o carro dele. Tocar na propriedade do 
carro, que dizem que é inconstitucional, mas não é in-
constitucional matar gente por aí. Eu acho que a gente 
tem que radicalizar na exigência de responsabilidade. 
Para mim, o automóvel hoje é como o revólver: só deve 
ser usado em casos muitos especiais e por pessoas 
que sabem fazê-lo.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– Agradeço a V. Exª, Senador Cristovam Buarque.

Enquanto, Senadora Ana Amélia, muitos paí-
ses do mundo – muitos países – estão preocupados 
em diminuir esse índice de erro no que se refere às 
pesquisas de opinião pública. Aqui, no Brasil, a coisa 
é considerada como banal. E essa banalidade tem 
causado prejuízos a muitos candidatos e a muitos 
que, de fato, são inviabilizados num processo final de 
campanha política, por conta dessa má-fé utilizada 
por tantos outros. 

Então, esse Projeto de Lei, repito, nº 347, de 
2011, não só disciplina como também pune com ca-
deia a quem, de fato, abusar disso aí, com índices 
alarmantes, como também usando de multas pesadas 
para punir esses institutos e meios de comunicação 
que abusarem e usarem de má-fé, comprovadamente.

Então, aproveito não só para registrar o nosso 
posicionamento, como também agradecer a tolerância 
de V. Exª, dizendo que essa iniciativa, não só fortale-
ce a democracia como também o pleno exercício da 
mesma no que se refere ao voto do eleitor. 

Obrigado a V. Exª.

Durante o discurso do Sr. Wilson Santiago, 
o Sr. Geovani Borges deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pela Sra. Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Wilson Santiago traz um tema relevan-
te, estamos às vésperas das eleições. Mas o fato de a 
Justiça Eleitoral acolher e registrar uma pesquisa não 
entra no mérito de como essa pesquisa é feita, apenas 
a formalidade do registro de fazer, que é o que a lei 
exige. Precisamos, como disse V. Exª, evitar que haja 
um desvirtuamento, um erro tão grande de vinte pontos 
percentuais numa avaliação de pesquisa, o que é ina-
ceitável. É um tema muito importante para todos nós.

Quero lhe dizer que, no Rio Grande do Sul, há 
um instituto do Rio Grande do Sul, chamado Methodus, 
entre outros, de muita credibilidade, que tem crescido 
a sua importância exatamente pelo fator de credibili-
dade nas avaliações que faz para o período eleitoral.

Obrigada Senador Wilson Santiago.
Entre os oradores inscritos, o próximo orador é 

o Senador Anibal Diniz, do PT do Acre.
Desculpe-me Senador Anibal, mas é que o Se-

nador Geovani Queiroz, que me pediu inclusive para 
substituí-lo na Presidência, está como comunicação 
inadiável e tem preferência ao orador inscrito. 

Muito obrigada pela compreensão.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 

Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente Senadora Ana, o Senador Geo-
vani Queiroz é nosso querido Deputado do Estado do 
Pará, mas é uma honra.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– Uma boa comparação, mas me penitencio. Obrigada.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 
– Srªs e Srs. Senadores, existem problemas, manifes-
tações, necessidades tão específicas e tão próprias 
da região norte do nosso Brasil que podem até causar 
estranheza em alguns dos senhores.

Mas, felizmente, esse é o sentido da representa-
ção equilibrada que o Senado oferece com o mesmo 
número de Senadores para cada Estado brasileiro, ou 
seja, para que as súplicas dos pequenos não sejam 
sucumbidas pelos grandes. E olha que, em se tratan-
do de região amazônica, fica até complicado falar em 
pequenos, pois que lá tudo tem grandes dimensões, 
inclusive as dificuldades.

Peço licença para registrar duas situações que se 
completam: a Assembleia das Lideranças Indígenas, 
realizada, há poucos dias, na Aldeia Santa Isabel, no 
Oiapoque, quando Caciques e representantes de di-
versas etnias apresentaram os principais problemas 
da região e apontaram prioridades para cada amapa-
ense – e o Poder Executivo.

E também, Sr. Presidente, a espera de toda uma 
comunidade por obras que acenam com a perspectiva 
de desenvolvimento de um olhar efetivo sobre as ne-
cessidades de progresso de nossa gente.

Srª Presidente, índios e não índios... Posso afir-
mar que, em um mesmo contexto, o coração da po-
pulação do Oiapoque bate em compasso de espera. 
Num primeiro momento, pela expectativa de inaugu-
ração da ponte binacional e a retomada das obras na 
BR-156, ambas estratégicas para o crescimento eco-
nômico do Estado.

E, em outro momento, em que pesem todas as 
possibilidades de desenvolvimento que a conclusão 
dessas obras pode trazer para a região, outro debate 
tem sido provocado, desta feita, pela comunidade indí-
gena que exige medidas compensatórias e investimen-
tos em áreas essenciais, como saúde e educação. São 
vozes do mesmo quilate, senhores, são clamores de 
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igual importância. E que ao fim e ao tempo se comple-
tam. Sempre o dilema... sempre a aparente dicotomia: 
progresso e preservação; progresso e sustentabilidade; 
progresso e conservação de valores culturais, históri-
cos e ambientais...

As lideranças, especialmente das etnias Galibi, 
Marworno, Karipuna, Juminã, que, juntas, ocupam 23% 
do território do Município e representam uma popula-
ção estimada em quase cinco mil indígenas, estiveram 
reunidas durante três dias para discutir as implicações 
decorrentes de todo esse processo, bem como cobrar 
providências para antigos problemas.

Eles cobram atenção para a educação das crian-
ças e jovens indígenas e cobram ações voltadas para a 
saúde. Não é mesmo fácil a vida nas aldeias. Há muito 
denunciamos a improvisação das salas da escola que 
funciona dentro daquele grupamento. E dos percalços 
da saúde todos sabemos.

Quando se fala em problemática atual das comu-
nidades indígenas, não se pode dizer que nasceram 
na atualidade, mas sim, que são resquícios de proble-
mas que nasceram ainda na colonização. São antigos 
e tristemente perseverantes.

Existem quadros, conhecidos e diagnosticados, 
que relatam situações de miséria, alcoolismo, suicídio 
e violência interpessoal que afetam, consideravelmen-
te, a autoestima dos seres humanos indígenas. Sendo 
esta, na verdade, uma ação nefasta que se verifica em 
comunidades indígenas por todo o Brasil.

Não é problema simples nem tampouco posso 
eu aqui dizer que nada tem sido feito. Mas existe um 
quadro de insuficiências que não pode ser ignorado.

Lá mesmo no Oiapoque, essas comunidades des-
tacam a falta de energia elétrica e cobram explicações 
sobre o programa Luz para Todos, que foi recebido com 
tanto louvor e não pode parar.

Existe ainda o relato de carência de água tra-
tada, ausência de um posto do Instituto Nacional de 
Seguridade Social no Município e atraso na liberação 
dos recursos da Fundação Nacional do Índio – Funai.

Recentemente, falei aqui sobre as incoerências e 
os descompassos em torno da ponte binacional, obra 
que tanto nos orgulha e que tanto esperamos ver em 
plena atividade. Falamos aqui da realidade de um lado 
e de outro, num comparativo que nos desfavorece em 
relação ao lado francês, o primeiro mundo. Ah, Senhor 
Governo do Amapá, olhai por nós aqui, fronteira com 
o primeiro mundo!

Outro tema recorrente diz respeito à paralisação 
das obras na BR-156. Ficam dizendo que os índios não 
querem, mas eles querem sim, isso é mentira.

Senhores, a conscientização ambiental não é 
fenômeno antigo, mas já criou raízes na consciência 

de muita gente. Porém, da mesma forma, essas mes-
mas consciências clamam pelas vantagens trazidas 
com o processo industrial, com o progresso, com o 
acesso à saúde, à educação de qualidade para índios 
e não índios, respeitados aí os valores de cada etnia, 
os desejos e expectativas de cada grupamento. Não 
se imagina mais uma coisa desassociada da outra.

A muito poucos, somente aos vis, interessa a 
degradação ambiental. Mas é também para poucos 
que serve o conservadorismo radical que não põe o 
progresso em favor do ser humano.

Dos estudos de que se tem notícia colhe-se o 
ensinamento de que o indígena, na maioria das ve-
zes, manteve uma relação harmoniosa com a nature-
za, mas não adianta o discurso romântico para quem 
falta pão, escola, perspectiva de futuro. A miséria não 
preserva culturas.

Srª Presidente, o meu tempo aqui... V. Exª está 
sendo muito generosa, mas estou me preparando para 
viajar. Quero solicitar a V. Exª, que com tanta compe-
tência está dirigindo os trabalhos, que, na forma do 
Regimento Interno, considere como lido o restante do 
meu pronunciamento.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TO DO SR. SENADOR GEOVANI BORGES.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, existem problemas, manifestações, 
necessidades tão específicas e tão próprias da região 
norte do nosso Brasil, que podem até causar estranhe-
za em alguns dos senhores. 

Mas felizmente esse é o sentido da representa-
ção equilibrada que o Senado oferece, com o mesmo 
número de senadores para cada Estado brasileiro. Ou 
seja, para que as súplicas dos pequenos não seja su-
cumbida pelos grandes. 

E olha que em se tratando de região amazônica 
fica até complicado falar em “pequenos” , pois que lá 
tudo tem grandes dimensões, inclusive as dificuldades.

Eu lhes peço licença para registrar aqui duas 
situações que se completam – a Assembléia das Li-
deranças Indígenas, realizada há poucos dias na al-
deia Santa Isabel, no Oiapoque, quando Caciques e 
representantes de diversas etnias apresentaram os 
principais problemas da região e apontaram priorida-
des para a bancada amapaense e o poder executivo.

E também , Senhor Presidente, a espera de toda 
uma comunidade por obras que acenam com a pers-
pectiva de desenvolvimento, de um olhar efetivo sobre 
as necessidades de progresso de nossa gente. 
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Sr. Presidente, índios e não índios... eu posso 
afirmar que num mesmo contexto, o coração da po-
pulação do Oiapoque bate em compasso de espera. 

Num primeiro momento, pela expectativa de inau-
guração da ponte binacional e a retomada das obras 
na BR 156, ambas estratégicas para o crescimento 
econômico do Estado. 

E em outro momento, ao que pesem todas as 
possibilidades de desenvolvimento que a conclusão 
dessas obras pode trazer para a região, outro debate 
tem sido provocado, desta feita pela comunidade in-
dígena, que exige medidas compensatórias e investi-
mentos em áreas essenciais, como saúde e educação.

São vozes do mesmo quilate Senhores, são cla-
mores de igual importância. E que ao fim e ao tempo 
se completam. 

Sempre o dilema... sempre a aparente dicotomia... 
progresso e preservação... progresso e sustentabili-
dade... progresso e conservação de valores culturais, 
históricos e ambientais...

As lideranças, especialmente das etnias Galibi, 
Marworno, Karipuna, Juminã, que juntas ocupam 23% 
do território do município e representam uma popula-
ção estimada em quase cinco mil indígenas estiveram 
reunidas durante três dias para discutir as implicações 
decorrentes de todo esse processo, bem como cobrar 
providências para antigos problemas.

Eles cobram atenção para a educação das crian-
ças e jovens indígenas e cobram ações voltadas para 
a saúde. 

Não é mesmo fácil a vida nas aldeias. Há muito 
denunciamos a improvisação das salas da escola que 
funciona dentro daquele grupamento. E dos percalços 
da saúde todos sabemos. 

Quando se fala em problemática atual das comu-
nidades indígenas, não se pode dizer que nasceram 
na atualidade, mas sim, que são resquícios de proble-
mas que nasceram ainda na colonização. São antigos 
e tristemente perseverantes.

Existem quadros conhecidos e diagnosticados 
que relatam situações de miséria, alcoolismo, suicídio, 
violência interpessoal, que afeta consideravelmente a 
auto estima dos seres humanos indígenas. 

Sendo esta, na verdade, uma ação nefasta que se 
verifica em comunidades indígenas por todo o Brasil.

Não é problema simples e nem tampouco posso 
eu aqui dizer que nada tem sido feito. Mas existe um 
quadro de insuficiências que não pode ser ignorado. 

Lá mesmo no Oiapoque, essas comunidades 
destacam a falta de energia elétrica e cobraram ex-
plicações sobre o programa “Luz para Todos” que foi 
recebido com tanto louvor e não pode parar... 

Existe ainda o relato de carência de água tratada, 
ausência de um posto do Instituto Nacional de Seguri-
dade Social – INSS no município e atraso na liberação 
dos recursos da Fundação Nacional do Índio – FUNAI.

Recentemente eu falei aqui sobre as incoerências 
e os descompassos em torno da ponte bi-nacional – 
obra que tanto nos orgulha e que tanto esperamos ver 
em plena atividade. 

Falamos aqui da realidade de um lado e de outro, 
num comparativo que nos desfavorece em relação ao 
lado francês, o primeiro mundo....Ah Senhor Governo 
do Amapá ... olhai por nós! 

Outro tema recorrente diz respeito a paralisação 
das obras na BR 156. Ficam dizendo que os índios não 
querem, mas isso é mentira. 

Srs., a conscientização ambiental não é fenô-
meno antigo, mas já criou raízes na consciência de 
muita gente.

Porém, da mesma forma, essas mesmas cons-
ciências, clamam pelas vantagens trazidas com o 
processo industrial, com o progresso, com o acesso 
à saúde, à educação de qualidade para índios e não 
índios, respeitadas aí os valores de cada etnia, os 
desejos e expectativas de cada grupamento. Não se 
imagina mais uma coisa desassociada da outra.

A muito poucos, somente aos vis, interessa a 
degradação ambiental . Mas é também para poucos 
que serve o conservadorismo radical que não põe o 
progresso em favor do ser humano.

Dos estudos que se têm notícia, colhe-se o en-
sinamento de que o indígena, na maioria das vezes, 
manteve uma relação harmoniosa com a natureza, 
mas não adianta o discurso romântico para quem fal-
ta pão, escola, perspectiva de futuro. A miséria não 
preserva culturas.

Existem problemas sérios no que se refere à qua-
lidade de vida das comunidades indígenas. Por exem-
plo, o problema do alcoolismo, que está presente em 
diversas aldeias do Brasil e desencadeia outros dra-
mas , como o cometimento de crimes e a desnutrição. 

Isso porque muitas vezes os indígenas acabam 
trocando alimentos recebidos pelo governo por bebidas 
alcoólicas, ao invés de utilizarem os alimentos para a 
sua subsistência e de sua família. 

Saúde, educação, meios de subsistência e, em 
meio a tudo isso, a preservação de valores intrínsecos 
como as tradições, os credos, as culturas artesanais... 

Precisamos atentar para a falta de cumprimento 
das alianças na gestão compartilhada. Como a edu-
cação escolar indígena no Brasil fica sob responsabi-
lidade nacional e aos estados e municípios cabe sua 
execução e acompanhamento, nem sempre os inves-
timentos são realizados de acordo com a realidade . 
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Os educadores indígenas têm consciência das 
fragilidades enfrentadas na vivência das políticas edu-
cacionais diariamente. Faltam os investimentos em re-
cursos materiais, humanos e orçamentários. 

Também neste mês de junho, o Ministério Público 
Federal no Amapá participou da Assembleia Indígena 
Wajãpi na aldeia Aramirã. 

O procurador da República José Cardoso Lopes 
representou a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão 
que trata das questões de índios e minorias. Na ocasião, 
caciques solicitaram acompanhamento na aplicação 
dos recursos federais para a saúde indígena no Amapá.

As instituições ouviram as prioridades dos índios 
em saúde e educação. Em pronunciamento, caciques 
disseram esperar que os recursos recebidos pela Funa-
sa sejam, definitivamente, repassados para as aldeias. 

Ainda há inclusive atraso no pagamento dos 
agentes indígenas de saúde! Fica aqui portanto esse 
meu desabafo em favor das comunidades indígenas 
e suas lideranças lá no Amapá. 

São gente como a gente... e se estão geografi-
camente tão longe, tão afastados do poder que ema-
na da capital do país, eles ganham proximidade pelo 
valor humano, pelo valor histórico, por serem, enfim , 
de carne e osso, como qualquer um de nós.

São brasileiros pedindo: Olhai por nós! Olhai! Por-
que rogar não adianta. Eles pedem para serem vistos, 
lembrados, contemplados, priorizados.

Era este nosso registro.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Sr. Senador Geovani Borges, V. Exª, ao se re-
ferir aos problemas do seu Estado, o Amapá, recorre 
à responsabilidade que temos no mandato, que é o 
compromisso de representar os interesses de nossos 
Estados. Por isso somos três, não importa o tamanho 
do Estado. Todos são importantes e têm a mesma pro-
jeção dentro desta Casa.

Conforme o Regimento Interno, sua solicitação 
será atendida, Senador. Boa viagem ao senhor!

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 
– Agradeço a V. Exª.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Agora, como orador inscrito, concedo a palavra 
ao Senador Anibal Diniz, do PT do Acre.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidenta, Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores, foi 
com muita alegria que acompanhei hoje, na Comissão 
de Constituição e Justiça, a decisão madura dos Srs. 
Senadores no sentido de manter o instituto da reelei-
ção, que considero um instituto bastante interessante 
para o Brasil. 

Temos dezesseis anos de vigência desse instituto, 
tendo o Presidente Fernando Henrique usufruído dele 
durante os seus dois mandatos e, depois, também o 
Presidente Lula, com seus dois mandatos. A manu-
tenção desse instituto garante ao País uma maior es-
tabilidade, tanto do ponto de vista nacional quanto do 
ponto de vista estadual e municipal. 

Considero o instituto da reeleição algo positivo 
para o Brasil, porque dá mais estabilidade e maior es-
tímulo para os governantes. Dessa forma, considero 
que foi muito madura, muito interessante, a posição 
da Comissão de Constituição e Justiça ao acatar o 
relatório do Senador Renan Calheiros e manter o ins-
tituto da reeleição, ou seja, rejeitar a PEC nº 39, que 
propunha o fim da reeleição. 

De tal maneira que, aos poucos, essa discussão 
da reforma política vai ganhando maior maturidade, e 
nós vamos encontrando os caminhos para defender 
aquilo que é mais estável, mais seguro e que pode 
dar maior força e representatividade para a nossa 
democracia.

Outra discussão que também está em pauta na 
Comissão de Constituição e Justiça – provavelmente 
deve entrar em votação na próxima quarta-feira – é a 
proposição que leva a assinatura do Presidente José 
Sarney, com a relatoria do Senador Dornelles. É uma 
proposição de lista pré-ordenada com alternância de 
gênero para as eleições proporcionais de Deputados 
Federais, Deputados Estaduais e vereadores.

Essa lista pré-ordenada é algo que pode contribuir 
imensamente para uma maior representação feminina 
em nosso Parlamento. Temos, hoje, 13% de represen-
tação aqui no Senado, mas na Câmara dos Deputados 
temos apenas 10% de representação feminina, em um 
País que tem mais de 50% de mulheres.

Então, temos uma dívida histórica para com as 
mulheres do Brasil. Mas acredito que nós, Senadores, 
podemos contribuir para o resgate dessa dívida se 
aprovarmos, em definitivo, essa proposta que apresenta 
as eleições proporcionais com as listas pré-ordenadas 
com alternância de gênero.

É claro que ainda se propõe um referendo para 
que o Brasil se posicione a esse respeito. Mas tenho 
certeza de que essa proposta vai ter ampla aprova-
ção em um referendo, porque vai contar com o apoio 
de 100% das mulheres, e acredito que os homens, 
solidários às mulheres, também vão votar favoravel-
mente nesse referendo. Com isso, poderemos ter, no 
futuro, um Parlamento com equilíbrio de gênero. E o 
Brasil poderá dar uma lição para o mundo, pois já que 
avançamos em tantos aspectos, acredito que, nesse 
aspecto da representatividade com equilíbrio de gênero, 
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o Brasil pode dar um salto de qualidade e se mostrar 
como um País exemplar para o mundo.

Por isso, estou muito otimista com a possibilidade 
de termos, sim, a aprovação em definitivo no Senado 
e, depois, também na Câmara dos Deputados, dessa 
proposição de regra em que as eleições proporcionais 
aconteçam com lista pré-ordenada com alternância de 
gênero. Ou seja, para cada homem, uma mulher, de 
maneira que tenhamos Câmara dos Deputados, As-
sembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores com 
total equilíbrio de gênero no Brasil.

Srª Presidente, também gostaria de aproveitar 
este pronunciamento para falar da minha alegria com 
a notícia que veio, ontem, da Agência Moody’s, em que 
a nota do Brasil foi elevada um ponto a mais. 

A credibilidade do Brasil frente aos mercados 
internacionais cresceu. E isso é muito interessante 
porque a própria Agência faz um elogio direto à Presi-
denta Dilma e à equipe econômica do Governo, porque 
o Brasil continua mantendo a inflação sob controle, 
continua mantendo o equilíbrio fiscal, fazendo com que 
a credibilidade cresça a cada momento.

A agência de classificação de risco 
Moody’s elevou ontem a nota da dívida so-
berana do Brasil, ao considerar que os últi-
mos ajustes da política econômica garantem 
a “melhoria nos indicadores fiscais de médio 
prazo” e permitirão o “desenvolvimento mais 
sustentado”. [O Brasil teve uma elevação de 
sua nota.] A alteração do nível Baa3 para Baa2 
foi a primeira concedida pela instituição desde 
que o país atingiu “grau de investimento” (dado 
por outras avaliadoras), em setembro de 2009. 
Agora, além de considerar a maior economia 
latino-americana um porto seguro para os in-
vestidores, a [Agência] Moody’s sinaliza que 
apoia as medidas da gestão da presidente 
Dilma Rousseff para conter o crédito e reduzir 
os próprios gastos com o objetivo de frear a 
atividade e a alta dos preços.

Na avaliação da agência, a reação do 
Executivo já se refletiu sobre a inflação e per-
mitiu alcançar, nos primeiros quatro meses, 
metade do superávit fiscal (economia para o 
pagamento dos juros da dívida) previsto para 
este ano. “Embora ainda seja prematuro deter-
minar se as medidas são suficientes, ao me-
nos mostram um suposto compromisso forte 
para resolver o problema”, sublinhou o comu-
nicado da Moody’s. Outro aspecto tido como 
positivo foi a relação entre a dívida pública e o 
Produto Interno Bruto (PIB), que está abaixo 
de 50%. [Sabemos que há países muito mais 

desenvolvidos que estão com essa relação 
muito inferior ao Brasil, chegando a 100% ou 
a mais de 100% do Produto Interno Bruto na 
relação dívida/PIB.] Com isso, a classificação 
brasileira ganhou ainda “perspectiva positiva”, 
sinalizando que poderá haver nova elevação 
[muito rapidamente] para Baa1...” [caminhando 
para aquele objetivo que todos os países têm 
no plano internacional, que é atingir o triple A, 
os três “as” da nossa economia]. 

Estamos caminhando para aquele objetivo que 
todos os países têm no plano internacional, que é o 
de atingir o “Triplo A”, os três “as” da nossa economia. 
E estamos confiantes que, com o trabalho que a Pre-
sidenta Dilma está desenvolvendo com a sua equipe 
econômica, o Brasil, muito em breve, estará galgando 
espaços de maior relevância no plano internacional e 
terá uma economia cada vez mais respeitada.

Isso tudo, insisto, é algo de grande relevância para 
o País, porque o povo brasileiro quer a segurança de 
que o Brasil está em boas mãos, de que está sendo 
conduzido com responsabilidade e justiça, buscando 
resolver os problemas que mais nos afligem.

A Presidente Dilma está, ao mesmo tempo, con-
sorciando as ações, porque ela mantém a inflação sob 
controle, mas mantém a política de investimentos e faz 
um grande esforço no sentido de combater a pobreza, 
com o plano Brasil sem Miséria e, agora, recentemen-
te, lançou a segunda etapa do programa Minha Casa, 
Minha Vida, que vai beneficiar, pelo menos, mais 3,6 
milhões famílias que não têm acesso à casa própria 
hoje. Essa preocupação é uma demonstração de que, 
ao mesmo tempo em que mantém a economia sob 
controle, a Presidente Dilma procura garantir as con-
dições para que as famílias mais pobres atinjam a sua 
dignidade e superem a sua condição. Isso tem o nosso 
aplauso absoluto.

Para finalizar, Srª Presidenta, queria aqui, em 
nome pessoal e do Senador Eduardo Suplicy, digno 
representante do PT de São Paulo, convocar todos 
os Senadores desta Casa para que, à noite, fiquem 
atentos, assistindo à televisão, no canal 39 ou na TV 
Globo, para ver o Santos Futebol Clube, o time do Pelé, 
disputando a Libertadores da América. 

Quem sabe, com a ajuda de Deus e daqueles 
meninos da Vila, possamos hoje repetir o feito que só 
foi conseguido por Pelé, no Santos, em 1962, quando 
o Santos foi campeão da Libertadores pela última vez. 
Então, estou hoje aqui de alvinegro, em homenagem 
àqueles meninos que fizeram o futebol nacional ter bri-
lho novamente. Espero que o Brasil inteiro hoje esteja 
atento a esse melhor futebol que é praticado hoje no 
Brasil, que é o do Santos.
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Ouço, com muita atenção, o Senador Eduardo 
Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-
zado Senador Anibal Diniz, quero congratular-me com 
V. Exª por essa esperança comum de todos nós, torce-
dores do Santos. Quando menino, eu era levado pelo 
meu pai, que, em 1912, morava em Santos, aos 16 
anos, foi um dos fundadores do Santos Futebol Clube 
e participou da primeira direção, assim como do pri-
meiro futebol amador. Ainda há poucos dias, encontrei 
o Luis Alvaro, Presidente do Santos Futebol Clube, 
que teve a gentileza de me convidar para estar hoje 
lá. Estarei no Pacaembu, junto com meu filho André 
e meus netos Teodoro e Bernardo, para torcer pelo 
nosso time. Vamos ver se Neymar e todos os seus 
companheiros possam repetir a façanha extraordiná-
ria do nosso querido Pelé. Meus cumprimentos a V. 
Exª. Hoje torceremos, todos os brasileiros – acredito 
–, pelo nosso time, o Santos Futebol Clube, com todo 
o respeito ao Peñarol, que é o time querido, com tanta 
garra e tradição, dos uruguaios. 

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Perfeita-
mente, Senador Suplicy. Incorporo, com muito prazer 
e orgulho, sua contribuição ao meu pronunciamento. 

Ouço, com atenção, o Senador Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Não 

sei se a Presidente é colorada ou gremista, porque, 
no Rio Grande, ou é colorado ou é gremista. Primeiro, 
quero parabenizá-lo pelo discurso que V. Exª faz e dizer 
que sou um daqueles também. Não sou um torcedor 
oportunista. Eu trago essa torcida pelo Santos desde 
a minha época de menino. Sou da época que a linha 
do Santos era Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. Hoje é 
realmente um motivo para todos nós, santistas, e – 
acho – para todos os brasileiros, para desespero dos 
corintianos e dos palmeirenses, mas o Santos vai ser 
tricampeão, se Deus quiser.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Mara-
vilha! Que Deus te ouça, Senador. Estamos aqui na 
grande esperança de que os meninos da Vila possam 
reviver o feito de Pelé nesta noite, no Pacaembu, e 
que o Santos possa se sagrar hoje tricampeão da Li-
bertadores. Vamos estar dando toda nossa força. Se 
isso acontecer, vamos fazer com que a escalação atual 
do Santos também entre para a história tanto quanto 
aquela escalação maravilhosa da década de 60. 

Muito obrigado, Srª Presidente. Muito obrigado, 
Srs. Senadores.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Anibal Diniz, veja que o futebol une 
este País. V. Exª é do Acre, torce pelo Santos em um 
dia decisivo, tem apartes, claro, de um paulista torce-
dor do Santos – é natural um paulista ser torcedor do 

Santos –, e o Senador do Mato Grosso do Sul também 
está na mesma direção. E eu, gaúcha, torcedora do 
Inter, mas, em São Paulo, a minha preferência é pelo 
Palmeiras. Independente disso, hoje vou estar com o 
senhor, com o Moka, com o Suplicy, com toda a torci-
da do Santos e do Brasil, torcendo pelo time para que 
ganhe esse campeonato. É do que precisamos.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sena-
dora Ana Amélia, isso é maravilhoso, porque hoje o 
Brasil veste alvinegro nessa decisão da Libertadores.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Então, rumo à vitória!

Muito obrigada, Senador Anibal Diniz.
Fará uso da palavra, pela Liderança da Minoria, 

a Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela 

Liderança. Sem revisão da oradora.) – Srª Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, a Comissão de Serviços de 
Infraestrutura colocou em discussão hoje um requeri-
mento de minha autoria para a realização de uma au-
diência pública com a finalidade de debater proposta 
de contratações com a Administração Pública para a 
realização de obras e serviços de infraestrutura para 
a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016.

Trata-se do então denominado Regime Diferen-
ciado de Contratações, um regime especial de licita-
ções concebido pelo Governo Federal para agilizar as 
obras da Copa e das Olimpíadas que o Brasil sediará. 

Conseguimos aprovar esse requerimento, Srª Pre-
sidente, mas me causou estranheza a movimentação do 
Governo no sentido de tentar esvaziar a comissão para 
que não fosse votado o requerimento. Eu tenho 30 anos 
de Congresso Nacional e é a primeira vez que vejo uma 
censura em cima de audiência pública que visa a debater 
uma medida provisória, que terá que ser pública. Foi um 
constrangimento. Conseguimos aprová-lo. Vamos fazer 
a audiência pública em conjunto com a Comissão de 
Assuntos Econômicos, mas quero aqui deixar registrada 
a minha estranheza com essa movimentação.

A Presidência da Comissão de Infraestrutura 
está sempre aberta para dialogar com o Governo. 
Essa comissão não é uma comissão da Oposição, é 
uma comissão do Congresso Nacional. E acredito que 
o Governo não deva apenas dialogar em petit comité 
aqui dentro do Congresso Nacional. É preciso que se 
faça público aquilo que o Governo deseja ou as razões 
que o levaram a tomar determinadas decisões.

Por isso, quero aqui deixar registrada a minha 
estranheza e quero inclusive, Srª Presidente, que esta 
Casa tome uma decisão no sentido de evitar que as 
comissões sejam esvaziadas sem que haja uma ex-
plicação para que isso seja feito.
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Essa questão não é a primeira vez. Sempre que 
há uma audiência pública que pode gerar algum con-
flito, a comissão é esvaziada sob o pretexto de que 
não interessa ao Governo essa discussão.

Acredito que esta Casa precisa tomar providência 
nesse sentido e não permitir que isso aconteça, porque 
é um desrespeito ao parlamentar, que foi eleito pelo 
povo, e é um desrespeito ao trabalho que se realiza 
nessas comissões.

Não tenho dúvida de que esta matéria é da maior 
importância e deve, necessariamente, ser debatida com 
antecipação por esta Casa, antes mesmo da chegada 
da Medida Provisória nº 527. E duas são as razões: 
em primeiro lugar, o prazo de validade dessa medida 
provisória encerra-se no dia 15 de julho e, a julgar pelo 
andamento dos trabalhos legislativos no Congresso, 
ela deverá ser encaminhada ao Senado ao final da 
próxima semana, quando será lida e poderá ser, enfim, 
discutida neste plenário.

Estima-se que constará da Ordem do Dia so-
mente na primeira ou segunda semana de julho, já às 
vésperas de seu prazo final.

Ou seja: pressionado pelo exíguo tempo que nos 
restará, o Senado dificilmente terá condições para 
debater esta matéria e, eventualmente, propor altera-
ções ao texto que vier da Câmara, o que, mais uma 
vez, irá ao encontro dos nossos protestos pela forma 
desrespeitosa forma com que as medidas provisórias 
vêm sendo encaminhadas a esta Casa.

Em segundo lugar, pela dimensão da questão, 
uma vez que estão sendo discutidas formas de flexi-
bilizar a Lei de Licitações, em vigor desde 1993, com 
a implementação de mecanismos de duvidosa cons-
titucionalidade, como o sigilo orçamentário das obras.

Temos recebido, inclusive, seja por meio da mí-
dia, seja por meio de ofícios e notas técnicas, muitas 
manifestações acerca dessa questão e estamos es-
tudando-as uma a uma.

Particularmente, preocupa-nos a Nota Técnica 
divulgada pelo Grupo de Trabalho Copa do Mundo – 
Fifa 2014 da 5ª Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal, assinada pelo Procurador da Repú-
blica e Coordenador do Grupo, Athayde Ribeiro Costa.

Segundo os Procuradores do GT, a flexibilização 
da Lei de Licitações contém sérios problemas de ilega-
lidade e de inconstitucionalidade que devem ser mais 
bem avaliados pelo Congresso Nacional.

No mais, todos nós, Senadores e Deputados, 
sabemos que “orçamento sigiloso” é um atentado à 
Constituição republicana e não deve sequer ser con-
siderado no texto desse PLV. Se vier a ser aprovado, 
estaremos dando um “cheque em branco” para a cor-
rupção e para o desvio criminoso de recursos públicos.

No entanto, estamos ainda na expectativa da vo-
tação dessa Medida Provisória. Ainda assim, precisa-
mos antecipar-nos com o debate neste plenário, uma 
vez que a proposta já foi formalizada e o Governo já 
manifestou seu interesse em vê-la aprovada. 

Por isso, comunico às Srªs Senadoras e aos Srs. 
Senadores que iremos realizar uma audiência pública 
na semana que vem, para debater o assunto, tão logo 
seja aprovada a MP na Câmara dos Deputados.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Já concluo, 
Srª Presidente.

Quero aqui, para encerrar as minhas palavras, 
fazer justiça ao Senador Walter Pinheiro. Em um lan-
ce de elegância, ele se recusou a impedir a votação, 
fazendo algumas sugestões para a modificação do 
requerimento, que foram prontamente acatadas por 
esta Presidência. 

Portanto, quero aqui dizer que nem tudo está per-
dido. Temos companheiros aqui que têm compromisso 
com os eleitores que os trouxeram para esta Casa. 

Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigada pelo depoimento em favor do Senador 
Walter Pinheiro, Senadora Lúcia Vânia, e pela manifes-
tação de tema tão relevante para o interesse nacional. 

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 
Fora do microfone. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidente, o Senador Eduardo Suplicy está pedindo a 
palavra, para fazer uma comunicação inadiável por 
cinco minutos.

Quero aguardá-lo, sem perder a minha vez.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Então, para uma comunicação inadiável, Sena-
dor Eduardo Suplicy, por gentileza do colega Waldemir 
Moka, que é o orador inscrito e que deveria, agora, 
fazer uso da palavra. 

Em função de sua viagem, para ir ao Pacaembu 
a fim de torcer para o Santos, concedo a palavra ao 
Senador Eduardo Suplicy, por cinco minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Querida Senadora, Srª Presidenta Ana Amélia, que-
ro muito agradecer ao Senador Waldemir Moka a sua 
gentileza. É fato que estarei, logo mais, no Pacaembu, 
torcendo pelo Santos.

Gostaria de ressaltar aqui a importância dos ca-
minhos do Programa Brasil sem Miséria. 

Nos últimos anos, o Brasil surpreendeu o mundo, 
ao tirar 28 milhões de brasileiros da pobreza e elevar 
36 milhões à classe média. Todavia, esse trabalho tem 
de continuar, pois ainda há 16 milhões e duzentas e 
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tantas mil vivendo na extrema pobreza. Para isso, o 
Governo criou o Plano Brasil sem Miséria, que aper-
feiçoa e amplia o melhor da experiência brasileira na 
área social.

Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, o Plano articula e mobiliza 
os esforços do Governo Federal, Estados e Municípios 
em torno de centenas de ações na cidade e no cam-
po. Seu foco são os milhões de brasileiros cuja renda 
familiar, dividida entre os seus membros, é inferior a 
R$70,00 mensais por pessoa. Desse total, 59% vivem 
no Nordeste, 21%, no Sul e Sudeste, e 20%, no Norte 
e Centro-Oeste. 

Além de seu aspecto solidário e humano, o Plano 
também pretende ser uma nova e poderosa alavanca 
para o desenvolvimento do Brasil. Afinal, o processo de 
ascensão social nos últimos oito anos foi decisivo para 
diminuir as desigualdades, ampliar o mercado interno, 
fortalecer a economia e acelerar o crescimento do País. 

Em entrevista à revista CartaCapital, a Ministra 
Tereza Campello afirma que o Plano Brasil sem Miséria 
não apresenta uma solução única para o problema, pois 
são múltiplas as causas da extrema pobreza no Brasil. 

Diz ela: 

[...] consideramos insuficiente trabalhar 
exclusivamente com a ideia de transferência 
de renda, embora este seja um componente 
importante do plano. O Brasil de hoje cresce 
em todos os sentidos: nas cidades, no campo, 
no Sul e no Norte. Tem oportunidades para todo 
mundo. Engana-se quem pensa que os mais 
pobres querem receber uma grana por mês 
para não fazer nada. Querem a oportunidade de 
participar do crescimento. De trabalhar, de abrir 
seu próprio negócio, de estudar, de ter acesso a 
serviços. O plano responde a este momento da 
realidade brasileira. Seu objetivo é melhorar a 
capacidade dessa porção totalmente excluída.

A Ministra também destaca a importância de 
continuarmos com os programas sociais que deram 
certo no Governo Lula e que são paradigmas para o 
mundo todo. 

O Bolsa Família é o maior programa de 
transferência de renda do mundo, e o mais 
bem focalizado, como reconhecem as Nações 
Unidas e o Banco Mundial. 

Aqui é preciso dizer que se trata de programas 
de transferência de renda com condicionalidades es-
pecíficas, relacionadas à educação e à saúde, porque 
senão haveria, por exemplo, o programa Earned Inco-
me Tax Credit nos Estados Unidos, que hoje atende a 
quase 27 milhões de famílias. Mas vamos conversar 

mais sobre isso, quando da vinda da Ministra à Co-
missão de Assuntos Econômicos, juntamente com 
Ana Fonseca, quando ela irá expor o Plano aqui, no 
Senado, em 12 de julho. 

Ademais, outros programas sociais, que apre-
sentam soluções inovadoras na área do trabalho, ca-
pacitação e social como um todo, estão sendo imple-
mentados pelo Ministério, com foco nos 16 milhões 
de brasileiros apontados pelo IBGE como vivendo em 
situação de extrema pobreza.

O que é extrema pobreza? [...] Definimos 
que o nosso alvo são as famílias com renda de 
70 reais per capita. O Bolsa Família tem dois 
tetos: até 70 reais, os extremamente pobres, e 
de 70 a 140 reais, os pobres. Os dois grupos 
recebem o Bolsa, mas quem tem renda de até 
70 reais embolsa uma parcela fixa, além das 
variáveis que dependem de alguns critérios 
(se o filho está na escola ou não, por exemplo). 
Além disso, o valor coincide com o que interna-
cionalmente é considerado extrema pobreza. 

Explorando o tema, a Professora Lena Lavinas 
publicou ontem, no jornal Folha de S.Paulo, artigo so-
bre a Erradicação da Miséria, no qual destaca que o 
Plano lançado pela Presidenta Dilma Rousseff é co-
rajoso, ambicioso, absolutamente factível e inovador. 
Na matéria, Lena Lavinas explica:

É corajoso por reconhecer que milhões 
de brasileiros e brasileirinhos, embora elegí-
veis ao Bolsa Família, estavam à margem do 
direito a uma renda mínima de subsistência.

[...]
É ambicioso por afirmar que a interse-

torialidade é a mola mestra da política social 
e por ter como meta implementá-la de fato.

É factível, pois o Brasil conta hoje com 
institucionalidade, no âmbito do nosso sistema 
de seguridade social, que garante meios para 
tornar efetivas tais práticas.

É inovador porque consegue levar em 
consideração a realidade de cada rincão deste 
país na articulação de necessidades e opor-
tunidades.

É auspicioso para todos nós que priorizamos os 
direitos de liberdade e igualdade verificar que o Brasil 
caminha, a passos largos, na direção do desenvolvi-
mento econômico, respeitando os ditames sociais que 
nos levarão a ser uma Nação desenvolvida e justa, 
garantido, assim, a cidadania para todos os brasilei-
ros e brasileiras.

Isso ficará ainda mais bem evidenciado, quando 
dermos, Presidenta Ana Amélia, o passo ainda mais 
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amadurecido de instituirmos a renda básica de cidada-
nia igual para todos, para os 191 milhões ou para quan-
tos forem os brasileiros e brasileiras aqui residentes.

Muito obrigado, Senador Moka. Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Muito obrigada, Senador Eduardo Suplicy. Boa 
viagem e vitória para o nosso time.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – 

ORDEM DO DIA
Transcorre hoje o segundo dia em que consta 

da Ordem do Dia o Projeto de Lei de Conversão nº 
16, de 2011.

Não tendo chegado a esta Presidência infor-
mação das Lideranças partidárias, a apreciação do 
referido projeto fica adiada e sobrestados os demais 
itens da pauta.

É o seguinte o item:

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 16, DE 2011 

(Proveniente da Medida Provisória nº 526, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 16, de 2011, que constitui 
fonte de recursos adicional ao Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social 
– BNDES; altera as Leis nºs 12.096, de 24 de 
novembro de 2009; 12.409, de 25 de maio de 
2011, 10.841, de 18 de fevereiro de 2004, e 
12.101, de 27 de novembro de 2009; dispõe 
sobre medidas de suspensão temporária de 
exigências de regularidade fiscal; revoga dis-
positivo da Lei nº 12.385, de 3 de março de 
2011; e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 526, de 2011).

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Está encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as demais matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão delibera-
tiva ordinária:

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 
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.)

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.)
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5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 644, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 644, de 2010 (nº 
2.589/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Protocolo de Emenda ao 
Acordo Latino-americano de Co-Produção 
Cinematográfica, o qual passa a chamar-se 
Acordo Ibero-americano de Co-Produção Ci-
nematográfica, por Resolução adotada pela 
Conferência de Autoridades Audiovisuais e 
Cinematográficas de Ibero-América – CAACI, 
em 16 de julho de 2008, no âmbito da XVII 
Reunião Ordinária, realizada em Quito, Re-
pública do Equador.

Parecer sob nº 495, de 2011, da Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Relator: Senador Francisco Dornelles, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CRE, de redação, 
que apresenta.

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 76, DE 2011

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 76, de 2011 (nº 
2.768/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do 
Estado de Israel na Área do Turismo, celebra-
do em Brasília, em 11 de novembro de 2009.

Parecer favorável, sob nº 496, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator ad hoc: Senador Mozarildo 
Cavalcanti.

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 116, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 116, de 2011 (nº 
1.739/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Bolivariana da Venezuela sobre 
Transferência de Pessoas Condenadas, assi-
nado em Caracas, em 27 de junho de 2008.

Parecer favorável, sob nº 497, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, Relator: Senador Mozarildo 
Cavalcanti.

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 123, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 123, de 2011 (nº 
2.833/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Emenda ao Anexo II do Acor-
do de Transporte Rodoviário Internacional de 
Passageiros e Cargas entre os Governos da 
República Federativa do Brasil e da República 
Cooperativista da Guiana, assinada em Geor-
getown, em 29 de junho de 2009.

Parecer favorável, sob nº 498, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, Relator: Senador Mozarildo 
Cavalcanti.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Reabro a sessão, convidando o orador inscrito, 
Senador Waldemir Moka, em permuta com o Senador 
Geovani Borges.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, ontem, em 
Campo Grande, os governadores do Centro-Oeste se 
reuniram na capital do Mato Grosso do Sul, para discutir 
várias questões que afetam diretamente a capacidade 
de investimentos em obras e projetos voltados à me-
lhoria da qualidade de vida da população dessa região. 

Participaram desse encontro os Governadores 
Marconi Perillo, de Goiás, Agnelo Queiroz, aqui do 
Distrito Federal, Silval Barbosa, do Mato Grosso, que 
foram recebidos pelo Governador anfitrião, André Puc-
cinelli, do meu querido Mato Grosso do Sul. 

Aqui, Srª Presidente, tenho comigo o que eles 
denominaram de “Carta de Campo Grande”, na qual 
consta uma série de reivindicações dos governadores, 
que têm lutado muito contra a atual realidade: recei-
ta cada vez menor para fazer frente à despesa cada 
vez maior.

Vou tentar aqui, Srª Presidente, expor os princi-
pais pontos do documento elaborado ontem em Cam-
po Grande: 

1) ingresso imediato com ação no Supremo Tri-
bunal Federal, visando a quebrar a unanimidade do 
Confaz, para estabelecer um quórum de aprovação de 
benefícios fiscais de 3/5 – hoje, para qualquer conces-
são, é necessário que o chamado Conselho de Secre-
tários de Fazenda decida, o que é muito difícil; a una-
nimidade em um conselho como esse é muito difícil –;

2) apoio da União na aprovação de proposta de lei 
complementar que objetive alterar a Lei Complementar 
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nº 24, de 1975, e flexibilizar o quórum de aprovação dos 
benefícios fiscais propostos pelos Estados no Confaz;

3) apoio da União na aprovação da proposta de 
convênio para remissão e convalidação dos benefícios 
fiscais concedidos unilateralmente pelos Estados, pro-
posta que será apresentada no Confaz no dia 08 de 
julho próximo;

4) quanto à dívida dos Estados com o Governo 
Federal:

– reduzir o comprometimento da receita líquida, 
destinado para o pagamento das dívidas intralimite com 
a União, para 9% da Receita Líquida Real; 

Hoje, Senadora Lúcia Vânia, o Mato Grosso do 
Sul paga 15% de juros da sua receita líquida. Esse é 
o nosso limite atualmente. Nem todos os Estados têm 
o mesmo percentual, mas aqui se trataria de um limite 
mínimo para todos os Estados.

– reduzir os juros anuais da dívida para 2% e 
substituir o indexador de IGP-DI para o IPCA, e rever 
a metodologia de cálculo para melhorar a capacidade 
de pagamento prevista na Portaria 89/1997.

5) ressarcimento de, no mínimo, 50% das per-
das de ICMS em decorrência das desonerações da 
chamada “Lei Kandir”, devendo seu valor ser fixado 
no Plano Plurianual da União (PPA) de 2012 – 2015;

Hoje, o Governo Federal faz o ressarcimento de 
qualquer coisa em torno de 10%, máximo de 15%, às 
vezes menos. E isso para os Estados produtores e ex-
portadores de matéria-prima, como é o caso nosso de 
grãos e das commodities, o prejuízo é muito grande. O 
Estado fica sem a receita, porque é isento, e não tem 
nada que se coloca no lugar.

6) partilha (entre Estados de origem e destino) 
do ICMS nas vendas interestaduais a consumidor final 
(inclusive o chamado comércio eletrônico, vendas não 
presenciais, vendas mediante showroom, telemarke-
ting, representação comercial, catálogo, vendas para 
construtoras e incorporadoras etc.), a exemplo exem-
plo do que ocorre com os veículos sobre os quais o 
Confaz já regulou desde o ano de 2000.

7) considerando a decisão do Supremo Tribunal 
Federal para que o Congresso Nacional aprove nova 
legislação sobre os critérios de partilha do Fundo de 
Participação dos Estados – FPE até dezembro de 2012, 
garantir, por intermédio da União, o ressarcimento de 
eventuais perdas de receita que algum Estado venha 
a sofrer, e que ainda seja mantida a destinação do 
percentual de 85% do montante total do Fundo para 
os Estados das regiões menos desenvolvidas;

8) garantia de repartição igualitária a todos os 
Estados do produto de arrecadação dos royalties do 
pré-sal; 

9) na reforma tributária:

– solicitar da União a definição do montante dis-
ponível para ressarcimento integral das perdas dos 
Estados com a redução de alíquotas interestaduais. 
O valor de ressarcimento disponibilizado pela União 
determinará a definição das novas alíquotas, como 
também o período de transição, de modo a garantir a 
estabilidade das finanças e da economia dos Estados; 

– criação, pela União, de fundo para ressarcimento 
integral das perdas efetivas dos Estados decorrentes 
da redução de alíquotas interestaduais na reforma tri-
butária, corrigidas pelo crescimento nominal do PIB, 
fonte de recursos e forma de transferência, constitu-
cionalmente assegurados;

– garantir apoio da União para a criação de fun-
dos federais e estaduais de desenvolvimento regional;

– assegurar aos Estados linha de crédito do BN-
DES, em condições especiais, para a manutenção 
dos níveis de investimento por eles realizados nos 
últimos anos; 

– elaboração e implementação do Plano de De-
senvolvimento Regional para o Centro-Oeste, financia-
do com recursos do Governo Federal, que equilibre as 
vantagens competitivas com os Estados das regiões 
Sul e Sudeste, inclusive com a utilização de incentivos 
fiscais federais;

– manutenção dos fundos estaduais relacionados 
ao ICMS e previstos na legislação tributária estadual;

10) Sudeco e Banco de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste – os Governadores aplaudem a recriação 
da Sudeco e apóiam, de forma muito determinada, a 
criação, capitalização e operacionalização do Banco 
de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Aqui, tenho que 
fazer o registro da autoria da Senadora Lúcia Vânia 
que, na Comissão de Orçamento, na lei de orçamento 
do ano passado, a Senadora consignou lá que se des-
sem condições também para a criação desse banco.

Essas são as reivindicações dos Governadores 
do Centro-Oeste. Algumas delas, Senadores e Sena-
doras, podem encontrar respaldo direto desta Casa. 
Falo sobre os dois projetos de lei que estão no Senado, 
os quais tratam das dívidas dos Estados com a União.

Um do Senador Eduardo Braga, que prevê a 
substituição do índice de correção da dívida do IGPDI 
para IPCA. 

Esse projeto, é importante que eu esclareça, tem 
o aval da bancada do PMDB aqui no Senado. Isso foi 
discutido em reunião da bancada. Está aqui o nosso 
líder, Senador Renan Calheiros, e o PMDB, através do 
Senador Eduardo Braga e do Senador Luiz Henrique, 
ambos tiveram essa determinação do líder para que 
cuidassem desse projeto, mas foi assinado por todos 
os membros da bancada.
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Para se ter idéia, o estoque da dívida dos Estados 
com a União atinge a expressiva cifra de R$320 bilhões. 
R$320 bilhões é a dívida dos Estados com a União, 
valor impagável, conforme deixou claro o Senador 
Eduardo Braga na exposição que fez para a bancada.

O segundo projeto a que me refiro, e aqui tam-
bém tenho que fazer um parêntese, a Senadora Lúcia 
Vânia, é a autora de um projeto, na verdade, que tem o 
mesmo propósito, ou seja, do montante dos juros que 
os governos pagam ao Governo Federal, 20% desse 
valor, vamos colocar, como hipótese, que algum Esta-
do tivesse que pagar R$100 milhões de juros por ano; 
desses R$100 milhões, 20%, ou seja, R$20 milhões 
seriam retidos no Estado, com finalidade específica: 
investimento. 

No caso do Projeto da Senadora Lúcia Vânia, ela 
me disse que é específico o investimento em infraes-
trutura; no caso do Projeto do Senador Luiz Henrique, 
ele propõe que seja colocado também infraestrutura, 
mas amplia para a questão de segurança, saúde e 
inovação, se não me falha a memória. A verdade é 
que esses dois Projetos tramitam aqui no Senado e 
os dois têm como objetivo maior melhorar o caixa, o 
fluxo de caixa dos governos estaduais.

Veja a grandeza desse problema. Em 2010, o 
Governo de Mato Grosso do Sul pagou R$600 milhões 
da sua dívida com a União; no ano passado pagamos 
de juros R$600 milhões para o Governo Federal. Se 
o Projeto da Senadora Lúcia Vânia ou o do Senador 
Luiz Henrique, que acredito vão ser tratados em con-
junto, fosse aprovado e sancionado, o Governador 
André Puccinelli, por exemplo, teria R$120 milhões 
para investir em obras fundamentais para melhorar 
a qualidade de vida e a infraestrutura do Estado do 
Mato Grosso do Sul.

Veja a importância disso. Ora, se a dívida fosse 
de R$300 bilhões, coloca 20%, imagina, o que ficaria a 
dívida! Eu acho que este País poderia virar realmente 
um verdadeiro canteiro de obras se esse Projeto fos-
se aprovado. É claro que sabemos do impacto disso 
na arrecadação do Governo Federal. Evidentemente, 
tudo isso precisa ser discutido. Mas esse, sem dúvida 
nenhuma, é um caminho. O Governo Federal trocaria: 
ao invés de receber, combinaria com os governadores 
o investimento em infraestrutura em cada um desses 
Estados, até porque isso seria feito, evidentemente, de 
comum acordo. O Governo deixaria 20% do que lhe 
seria devido de juros, mas, em compensação, os go-
vernadores teriam o compromisso de investir em obras 
estruturantes ou na questão da segurança.

Enfim, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os 
Estados estão se movimentando, para tentar sair do 

sufoco financeiro em que se encontram. E para isso 
vão precisar muito do apoio do Congresso Nacional.

A Srª Lúcia Vânia (Bloco/PSDB – GO) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) – 
Concedo um aparte à Senadora Lúcia Vânia. 

A Srª Lúcia Vânia (Bloco/PSDB – GO) – Sena-
dor Moka, quero cumprimentá-lo pela oportunidade do 
discurso de V. Exª e também por trazer a essa tribu-
na a reunião dos Governadores, que se realizou em 
Mato Grosso. Quero dizer que fico feliz de ver que a 
Região Centro-Oeste acordou. Esse momento é mui-
to importante porque se fala na unificação do ICMS e 
isso, naturalmente, vai mexer profundamente com os 
nossos estados que têm crescido e se desenvolvido a 
custa do esforço do povo da nossa região. Os benefí-
cios que recebemos do Governo Federal são insignifi-
cantes diante da grandeza da Região Centro-Oeste e 
da sua importância para o País.Portanto, V. Exª traz a 
essa tribuna a necessidade da nossa união em torno 
do Projeto da Sudeco. Veja V. Exª que os governado-
res formataram por si só o Projeto da Sudeco, formato 
esse que pouca gente conhece. No entanto o que sig-
nifica a Sudeco? A Sudeco tem um fórum constituído 
por governadores e o ministro da área. Porque esse 
fórum é importante? Exatamente para que nós pos-
samos discutir conjuntamente os nossos problemas. 
Foi o que aconteceu em Mato Grosso com os gover-
nadores. O segundo pilar da Sudeco é o Plano de 
Desenvolvimento Regional integrando a nossa região 
através dos diversos modais: ferroviário, aeroviário, 
rodoviário, hidroviário, enfim, todos eles, para que a 
nossa região possa ser uma plataforma logística do 
centro do Brasil. O terceiro seria a criação do Fundo de 
Desenvolvimento Regional, que seria a forma de obter 
a compensação das perdas que, porventura, teríamos 
com a unificação do ICMS. Então, são os três pilares 
que foram discutidos na Carta dos Governadores, que 
constituem a Sudeco. Quando assumi essa tribuna 
para criticar o decreto de criação da Sudeco, eu o fiz 
sabendo que da forma como ela está sendo instalada 
não responde às necessidades da nossa região. Nós 
não podemos continuar com o único fomento que nós 
temos na Região Centro-Oeste, o FCO, sendo operado 
pelo Banco do Brasil como mais um produto do banco. 
Nós precisamos deter esse estoque do FCO, no valor 
de 13 bilhões de reais para que ele possa ser investido 
na nossa região.Em relação à dívida dos Estados, é 
inacreditável que até hoje eles não tenham feito uma 
rebelião para mudar o indexador dessa dívida. Nós es-
tamos pagando juros acima dos juros de mercado, o 
que faz com que os nossos Estados vivam na penúria 
de pires na mão em Brasília buscando recursos. Eu 
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acredito que, como, V. Exª mostrou, os três projetos 
que estão nesta Casa serão de extrema importância 
para abrir esse debate para que possamos renegociar 
essa dívida e que a diferença dos juros que estamos 
pagando para mais seja devolvida aos Estados em 
forma de infraestrutura ou, como quer o Senador Luiz 
Henrique, em segurança, ciência e tecnologia e ino-
vação e outros projetos que são importantes para a 
nossa região. Portanto, cumprimentando V. Exª, quero 
dizer da oportunidade desse debate. Acredito que nós 
Senadores do Centro-Oeste precisamos, insistente-
mente, nesta Casa, ocupar a tribuna e mostrar que a 
nossa região é uma região solução e não uma região 
problema; o que nós precisamos é de um pouco mais 
de atenção do Governo Federal. Muito obrigada.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Quero agradecer o aparte da Senadora Lucia Vânia, 
que só vem abrilhantar esse modesto pronunciamento 
que faço e dizer a Senadora Lucia Vânia que nós va-
mos ser muito recorrentes nessa tribuna em relação a 
todas essas questões. Acho que realmente chegou o 
momento, a hora, de esta Casa – aí em consonância 
com os Governadores – começar realmente, porque 
não é possível que os Estados continuem pagando ju-
ros tão altos. Como V. Exª disse, mesmo no mercado 
financeiro seriam muitas e muitas vezes menos.

Concedo o aparte ao Senador e ilustre represen-
tante de Tocantins, Ataídes Oliveira.

O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – Mui-
to obrigado. Meu nobre Senador Waldemir Moka. Fico 
muito feliz e quero parabenizar V. Exª por levar a essa 
tribuna e ao conhecimento do nosso povo um assunto 
de tamanha relevância como esse, que é a situação, 
hoje, dos Estados no Brasil. A priori V. Exª falou sobre 
a monta, sobre o valor total das dívidas dos nossos 
Estados e vacilei e não ouvi muito bem.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– O conjunto é de R$320 bilhões.

O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – Pois 
bem. Na semana passada, eu busquei essa informação. 
Infelizmente, essa dívida é diretamente proporcional, 
pois hoje já está em quase R$450 bilhões – quatrocen-
tos e quarenta e poucos bilhões de reais –, e eu vejo 
que os nossos Estados não têm a mínima condição de 
saldá-la. Quero comunicar que, na semana retrasada, 
eu protocolei o PLS nº 328, em que peço a dilação do 
prazo de pagamento dessa dívida, como também a sua 
renegociação por até dez anos. O interessante, Sena-
dor, é que, na semana passada, a Folha de S.Paulo 
publicou uma matéria dizendo que o Governo Federal 
está sensível à mudança desse indexador. Essa é ou-
tra matéria também de que eu gostei bastante. E vejo 
que se o Governo não tomar providências imediatas 

em relação aos nossos Estados vão todos à falência, 
porque os nossos Governadores estão de mãos e pés 
atados, sem condições de trabalhar. Era só isso que 
eu queria dizer, Senador. Muito obrigado.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Agradeço o aparte de V. Exª.

Sr. Presidente, ainda concedo, nos estertores fi-
nais, um aparte ao ilustre alagoano Benedito de Lira, 
mais conhecido como Senador Biu lá em Alagoas.

O Sr. Benedito de Lira (Bloco/PP – AL) – Meu 
caro Senador Moka, quero cumprimentar V. Exª por 
esse pronunciamento na tarde de hoje. Acho que o 
Senado Federal, por intermédio de seus representan-
tes, ou os Estados brasileiros, melhor dizendo, devem 
fazer um discurso único aqui, porque é inacreditável 
o montante. V. Exª deu as cifras de que o seu Estado 
pagou R$600 milhões de juros da dívida em 2010. O 
meu Estado, o Estado de Alagoas, que é o menor, o 
penúltimo Estado da Federação, pagou cerca de R$480 
milhões de juros da dívida – um Estado que é detentor 
dos piores índices de IDH do Brasil. Onde já se viu uma 
política dessa forma? E há uma coisa, Senador: o meu 
Estado, por exemplo... Aqui fiz um pronunciamento e 
mostrei à Presidenta Ana Amélia que, daqui a cinco 
anos, o Estado do Rio Grande do Sul vai comprometer 
60% dos seus recursos para pagar os juros da dívida. 
Então, é inaceitável isso.

Teremos de, todos juntos, trabalhar na direção de 
encontrar um caminho para mudar esse indexador; do 
contrário, dentro de alguns anos, os Estados Brasilei-
ros – não se trata dos grandes, não; são os grandes, 
os médios, os pequenos Estados, os mais pobres, 
como o caso de Alagoas – não vão ter como continuar. 
Como Estado, não; terá de se transformar tudo para a 
Federação. Eu não posso admitir, não consigo admitir, 
melhor dizendo, que o Brasil, que deverá ser, nesses 
próximos anos, a quinta ou a sexta potência econômi-
ca do mundo, queira quebrar os Estados. É a mesma 
coisa, por exemplo, que o Estado do Alagoas, Nobre 
Senador Moka, que paga 7,5% de juros. E, depois que 
dá, coloca os resíduos de dívida a quase 20%. Como 
pode? É absolutamente impraticável! Quero cumpri-
mentar e parabenizar V. Exª. Nós teremos, todos, de 
continuar batendo nessa tecla, para sensibilizar o Go-
verno, e encontrar um caminho. Muito obrigado.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB –- MS) 
– Srª Presidente, quero encerrar dizendo que o Sena-
do representa os Estados, meu caro Líder. Acho que, 
claro, seria até leviano da minha parte dizer: nós vamos 
renegociar a dívida. É claro que, em algum momento, 
a União assumiu a dívida dos Estados. Eu sei disso. É 
até possível que, naquela época, quando a União fez 
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isso, foi até um bom negócio para o Estado, e acredito 
até que o indexador era razoável. Mas hoje não o é.

Vivemos outra realidade. E já não podemos conti-
nuar ignorando essa realidade. Senadora Ana Amélia, 
acho que esta Casa, em especial, que tem realmente 
a representação dos nossos Estados, tem de fazer um 
debate, uma discussão, e fazer realmente, pelo menos 
nesses dois projetos, seja no do indexador, mudando 
o indexador da dívida, ou nesse que propõe que parte 
desses juros seja colocada como investimento.

Termino a minha fala, Srª Presidente, também di-
zendo que hoje quero dormir com a vitória do Santos 
sobre o Peñarol, para que a gente possa relembrar um 
tempo atrás, quando era muito comum, no rádio, ouvir: 
“Show na Vila: Santos, 5; Corinthians, 2”.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP - RS) 

– Os corinthianos não vão gostar, Senador Moka, mas, 
em compensação, os Governadores vão gostar muito 
desse pronunciamento, porque realmente a solicitação 
de mudar o IGPDI pelo IPCA é uma reivindicação dos 
Governadores e de todos os Prefeitos municipais, re-
gistrada na Marcha dos Prefeitos, em Brasília.

Como orador inscrito, para falar pela Liderança, 
tem a palavra o Senador Renan Calheiros, pelo PMDB.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente 
Senadora Ana Amélia, Srªs Senadoras, Srs. Senado-
res, foi com muita satisfação que tomei conhecimento 
hoje do estudo do IBGE atestando a estabilidade das 
taxas de desemprego, no exato momento em que a 
economia aponta para crescimentos mais modestos, 
a fim de domarmos a inflação.

A taxa de desemprego medida pelo Instituto em 
seis regiões metropolitanas ficou em 6,4% em maio. 
Trata-se, Srª Presidenta, Srs. Senadores, do mesmo 
percentual do mês anterior, abril, e representa a menor 
taxa para os meses de maio desde o início da série 
histórica do órgão, iniciada em março de 2002. Por-
tanto, a melhor taxa dos últimos nove anos.

Só a título de comparação, em maio do ano pas-
sado, com o País crescendo a taxas elevadas, a deso-
cupação havia sido de 7,5%. A população desocupada, 
estimada em 1,5 milhão de pessoas, está no mesmo 
patamar de abril. Comparando-se com o mesmo perí-
odo do ano passado, foi verificado um recuo de 13,7%. 

Na mesma linha, a população ocupada somou 
22,4 milhões, ficando estável, comparando-se com o 
mês de abril. Na comparação com maio de 2010, o 
número de ocupados apresentou uma oscilação po-
sitiva de 2,5%.

O número de trabalhadores com carteira assina-
da na área privada ficou em 10,8 milhões. Esse dado, 

cotejado com maio do ano passado, significou, Srª 
Presidente, Srs. Senadores, um aumento de 6,7%, 
apontando, sem dúvida alguma, uma forte e continu-
ada tendência de formalização do mercado de traba-
lho, um caminho sem volta para o Brasil, que terá com 
isso, inclusive, expressivos impactos sobre os números 
da Previdência Social, que, como todos sabem, está 
sendo competentemente administrada pelo Senador 
Garibaldi Alves, nosso companheiro aqui do Senado, 
da nossa bancada do PMDB.

Já o rendimento médio real de trabalhadores 
ocupados foi de R$1.500,00. É importante destacar 
que esse é o valor mais alto para o mês de maio des-
de 2002, outro recorde que também representou um 
avanço de 4% anual, tomando como parâmetro o mês 
de maio de 2010.

Para o atual momento, Srs. Senadores, que o 
Brasil está vivendo, a taxa de emprego é um dos mais 
importantes termômetros da economia interna. Isso 
porque o Governo foi compelido a lançar mão de me-
didas de contenção de crédito para conter a inflação, e 
esses números indicam claramente que isso não está 
contaminando o mercado de trabalho.

A expressiva melhoria das avaliações externas 
sobre o Brasil, a queda dos números do risco Brasil, 
a expansão consequente e responsável do Produto 
Interno Bruto e os números do emprego demonstram 
que o Brasil está no rumo certo e que, mesmo dian-
te da crise mundial, devemos perseverar no rumo do 
crescimento sustentável e fortalecimento do nosso 
mercado interno. Foram estes fatores combinados – 
a geração de empregos, o incremento do consumo e 
oferta do crédito – os responsáveis por tirar o Brasil 
rapidamente da crise.

Ao encerrar, queria dizer que não podemos deixar 
de enfatizar, no momento em que ressaltamos esses 
números, que a estabilidade econômica e a governa-
bilidade dependem de muitas matérias aprovadas aqui 
nesta Casa do Congresso Nacional.

Apenas para lembrar, o PMDB, meu partido, o 
partido que tenho a honra de representar, e o Senado, 
de uma forma geral, tiveram um papel fundamental na 
aprovação das medidas que reduziram os impactos, 
na economia brasileira, da crise financeira mundial. A 
retomada da estabilidade econômica que hoje discuto 
aqui é, sem dúvida, resultado também do trabalho dos 
Senadores de todos os partidos.

O PMDB está, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, verdadeiramente preparado para discutir e apri-
morar matérias essenciais ao crescimento econômico 
do Brasil. Neste particular, quero me referir a todas as 
medidas indispensáveis à superação da pobreza ex-
trema e de incentivo à produção. 
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Há pouco – e já encerro – o Senador Moka co-
locou aqui duas prioridades que não são prioridades 
dos partidos, são prioridades desta Casa do Congres-
so Nacional. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, 
avançar na apreciação desse projeto que substitui o 
indexador da dívida dos Estados. Não tem, absoluta-
mente, sentido nenhum que esses indexadores sirvam 
para que a União Federal continue ganhando dinheiro 
na rolagem dos Estados. Isso é uma coisa absurda, 
inconcebível. Como também chegou a hora – e já tive 
oportunidade de falar com o Ministro Mantega – de 
começarmos a discutir essa proposta que transforma 
parte dessa dívida dos Estados com a União Federal 
em investimentos para os Estados – investimentos 
em educação, saúde, segurança pública, tecnologia 
e inovação. 

Eu acho que o futuro do Brasil depende disso e 
que o Senado Federal vai, cada vez mais, colaborar 
para que isso efetivamente aconteça.

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Renan Calhei-
ros, a Sra. Ana Amélia deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Ataídes Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Meu Senador Renan Calheiros, há 
poucos dias tivemos uma reunião com o Presidente 
desta Casa, nosso ilustre José Sarney, juntamente 
com nossos governadores – o senhor estava presente 
– sobre os royalties do petróleo. Eu saí muito otimista 
e contente daquela reunião porque percebi que hou-
ve uma vontade de todos ali presentes na distribuição 
dos royalties do petróleo. E assim eu vejo que pode ser 
muito interessante e vai ajudar muito nossos Estados 
a divisão desses royalties do petróleo.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Sem dúvida. 

O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Parabéns. Obrigado.

Com a palavra a nossa notável Senadora Ana 
Amélia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Presi-
dente Ataídes Oliveira, Senadores, Senadoras, nossos 
telespectadores da TV Senado e da Rádio Senado que 
acompanham nosso trabalho aqui, seis Senadores – 
entre os quais aqui presentes o Senador Ciro Noguei-
ra e eu, mas também os Senadores Wellington Dias, 
Humberto Costa, Rodrigo Rollemberg, Jorge Viana e 
eu – participamos até ontem, às 15 horas, na Harvard 
Business School, em Boston, nos Estados Unidos, a 
convite de uma das maiores e mais importantes insti-
tuições de ensino superior do mundo, de um simpósio 

que discutiu o Brasil do século XXI, fazendo compa-
rativos com os ambientes internacionais, tendo como 
referência a Índia e a China. Estavam presentes tam-
bém, como eu disse, oito Deputados Federais de vá-
rios partidos, representantes do setor econômico e do 
Poder Executivo e intelectuais.

Sr. Presidente, é lamentável... Não houve para 
o Senado ou para a Câmara ou para o setor público 
qualquer gasto. Foi uma grande, excelente oportuni-
dade que a instituição ofereceu para um debate não 
só profundamente qualificado e técnico, mas para um 
debate internacional sobre a importância das liberda-
des e do fortalecimento das instituições dentro desse 
cenário mundial que está se modificando a cada ano, 
e vai ter uma repercussão muito grande.

O Brasil está muito bem nessa fotografia, Sr. Pre-
sidente Ataídes Oliveira. E eu fiquei, como jornalista, 
muito triste ao ver que alguns colegas meus, jornalis-
tas, não entenderam bem o espírito, a causa, o motivo 
dessa viagem. Foi uma oportunidade que nós tivemos 
de discutir as questões internacionais, e o que o Brasil 
tem para enfrentar como desafio para chegar melhor 
ao século XXI, como quinta potência mundial, é muito 
trabalho pela frente. E foi isso que fomos discutir.

Então, é preciso que os colegas jornalistas ve-
jam, em uma experiência como essa, um grande ga-
nho não só para o exercício do nosso mandato, mas 
um ganho para o País, dada a multiplicidade de ideias, 
de sugestões, de opiniões, que serão todas de grande 
utilidade aqui.

A conclusão foi ontem, às 15 horas. De lá saímos, 
o Senador Ciro mais outros Deputados, para chegar-
mos hoje à sessão.

Foi um tema recorrente aqui – no qual o Sena-
dor Cristovam Buarque é, digamos, um dos líderes 
– o fundamental empenho e a necessidade de que o 
Brasil não pode abrir mão de dar absoluta prioridade à 
questão da educação, nos seus aspectos mais amplos, 
como projeto de País e de Nação. Nós todos aqui não 
temos, assim como no caso que recentemente falou 
o Senador Waldemir Moka em relação à dívida dos 
Estados e Municípios, e como frisou bem o Senador 
Renan Calheiros, uma questão de partido político – 
do PMDB, do PT, do meu partido, o PP, do PSDB, do 
Democratas ou do seu partido, o PR. 

É uma questão nacional, é uma questão visce-
ralmente fundamental para que o País possa dar esse 
salto, esse projeto e essa prioridade inadiável. Não há 
como vencer esses desafios sem o maciço investimen-
to no processo educacional brasileiro, melhorando a 
qualidade do ensino fundamental. 

Tive, recentemente, a honra de presidir a Comis-
são de Educação, por solicitação do Senador Roberto 
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Requião, que é o Presidente da Comissão, que a co-
manda com muita competência e dedicação disciplinar. 
Presidi uma sessão que discutia a qualidade do ensino 
superior no Brasil. E ali ouvi o Reitor da Universidade 
Federal do Ceará, o Conselho Nacional de Educação, 
o Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, 
representantes das instituições privadas de ensino 
superior, a jovem representante dos pós-graduandos 
do ensino superior e o pesquisador Isaac Roitman, 
e todos eles foram unânimes em dizer que é baixa a 
qualidade do ensino básico fundamental e que é pre-
ciso investir para melhorar substancialmente, porque, 
se não melhorar essa qualidade desse ensino e não 
ocorrer, de parte da União, dos Estados e Municípios, 
um engajamento inteiro em favor disso, nós não vamos 
sair do lugar onde estamos, que é um lugar ainda que 
deixa muito a desejar em relação às necessidades 
que o País tem de chegar à ambicionada posição de 
quinta potência mundial. Não vamos chegar lá do jeito 
que estamos na área do ensino básico.

Por isso que é uma matéria de grande relevo e 
que nós todos aqui estamos empenhados em levar 
adiante, para que seja um projeto que esta Casa as-
suma, que o Governo assuma. Que nós, dos partidos 
políticos todos, tenhamos este compromisso. E te-
nhamos também a responsabilidade com os destinos 
dessa nossa juventude. 

A qualidade do ensino, Senador Cristovam Buar-
que, especialmente do ensino básico... O senhor até 
propôs a federalização do ensino básico como forma 
de encontrar uma saída criativa e alternativa. 

Não importa, como dizia Deng Xiaoping, “que o 
gato seja preto ou seja pardo, importa que o gato cace 
o rato”. Não importa que seja sistema federal, municipal 
ou estadual, o que nós precisamos é exatamente de 
um foco gigantesco e concentrado em relação a essa 
questão para melhorar, porque é um funil. Entram mui-
tas crianças no ensino básico e saem muito poucos 
jovens formados nas nossas universidades, que são, 
na maioria das vezes, de grande qualidade.

Concedo, com prazer, um aparte ao Senador 
Cristovam Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senadora, enquanto V. Exª fala, fico aqui me remoendo 
porque não fui a esse encontro. Fui convidado, mas ti-
nha um outro compromisso do qual não pude abrir mão.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Teria 
brilhado muito, Senador Cristovam.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – A 
sua é a primeira opinião que recebo sobre o encon-
tro. Nenhum dos outros, até aqui, comentou-o comigo. 
Fico satisfeito que o assunto educação tenha surgido, 
porque a finalidade mesmo era discutir a economia 

brasileira, assunto sobre o qual me tinha preparado 
para falar – e vou falar aqui agora –, mostrando que ela 
está bem, mas não vai bem. Está bem na conjuntura; 
não vai bem na estrutura. Mas fico feliz que, mesmo 
discutindo economia, tenham percebido a importância 
da educação. Quero dizer a V. Exª que, sobre a sua 
citação de Deng Xiaoping de que não importa a cor 
do gato, o importante é ter um foco. Só vamos ter um 
foco se este for federal. Se não for federal, vamos ter 
5.564 mais 27 focos – os Estados e os Municípios. 
Além disso, mesmo com um só foco, os Municípios 
tão desiguais no Brasil não conseguirão levar adiante 
o mesmo foco. O que podemos discutir, sim, é a admi-
nistração. Esta é federal, mas a responsabilidade de 
gerenciar, que seja local, como, por exemplo, são as 
universidades. A carreira do professor da universidade 
federal é uma só, agora, o reitor administra; a carreira 
dos professores das escolas técnicas é uma carreira, 
o diretor administra; a carreira do professor do Colégio 
Pedro II é carreira federal, mas o diretor administra. 
Creio que a palavra federalização não é bem clara. Eu 
a uso até para provocar um pouco, mas muita gente 
reage. Na verdade, são duas coisas: uma carreira na-
cional do magistério, um salário padrão para todo o 
Brasil, assim como é o salário do Banco do Brasil, da 
Caixa Econômica, da Justiça e daqui deste Congres-
so, e um programa federal de qualidade escolar em 
horário integral. Chamo a isso de federalização, mas 
posso chamá-lo de nacionalização ou do que quiserem. 
Mas o importante é o que a senhora disse: é preciso 
um foco. Sem metas nacionais, não vamos chegar lá. 
Sem padrões nacionais, não vamos chegar lá. Fico 
contente que, nesse encontro de Harvard, que reuniu 
professores de economia e parlamentares, tenha-se 
discutido também educação. Isso só aumenta a minha 
frustração por não ter estado lá com a senhora, mas 
espero que haja outros encontros desse tipo e que eu 
possa estar presente. 

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 
obrigada, Senador Cristovam. 

De fato, também para minha alegria como Sena-
dora da República, é ter constatado, como o colega 
Ciro, que está aqui presente, que foi uma conclusão 
unânime dos mais de 50 participantes brasileiros em 
relação a este foco, à necessidade deste foco. Não 
tenho nenhuma dúvida, pela preocupação social que 
a Presidenta Dilma Rousseff tem com esses aspectos 
– ela inclusive lançou recentemente um programa para 
a redução da pobreza no País –, que a questão edu-
cacional é fundamental, Senador, não apenas para a 
questão da inclusão econômica – o apagão do recurso 
humano a que nós aqui tanto nos referimos – mas é 
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fundamental para a inclusão social. Não há inclusão 
nem cidadania sem o direito à educação de qualidade.

Então, é um compromisso que nós todos tere-
mos que assumir junto com o Governo. Não podemos 
partidarizar esse debate. Temos é que dar qualidade.

Aliás, no início da tarde de hoje, estive, Sr. Presi-
dente Ataídes Oliveira, participando de uma audiência 
com o Ministro Fernando Haddad, Ministro da Educa-
ção, e com o Prefeito da cidade de Soledade, que é 
uma das regiões mais pobres do meu Estado. S. Exª 
está pretendendo, já com um projeto apresentado há 
dois anos ao Ministério da Educação, obter um cam-
pus da Universidade Federal de Santa Maria naquela 
cidade de Soledade, que é conhecida por uma feira 
muito grande, nacional, chamada Exposol, de pedras 
preciosas e semipreciosas. O Ministro acolheu, dando 
duas alternativas. Dentro de dois meses, no máximo, 
haverá uma solução para esse pleito em relação a um 
interesse fundamental daquela comunidade e de mais 
16 Municípios de toda região.

Há também outro projeto de campus para a ci-
dade de Cachoeira do Sul, no coração do Rio Grande. 

Da mesma forma, também projetos desenvolvi-
dos pela Universidade Federal de Santa Maria, nos 
dois casos. Foram projetos tecnicamente muito bem 
elaborados. Não há nenhuma discussão técnica sobre 
isso. Há também o envolvimento da comunidade, do 
setor empresarial, do setor econômico e, sobretudo, 
do Poder Público municipal, no caso da Prefeitura Mu-
nicipal de Cachoeira do Sul e da Prefeitura Municipal 
de Soledade, cujo Prefeito é do meu partido, Gelson 
Cainelli, com quem tive oportunidade de estar presente 
na reunião de hoje, que também contou com a presen-
ça de Deputados de vários partidos e do coordenador 
da bancada, Deputado Paulo Pimenta.

Estamos, digamos, com o foco – que é a palavra 
correta, como disse o Senador Cristovam Buarque – no 
investimento maciço na educação. Acredito que, na de-
cisão da Presidenta Dilma Rousseff, ela irá considerar 
sim, por conhecer bem a realidade do Rio Grande do 
Sul, que será através dessa expansão de acesso ao 
ensino, não só ao ensino técnico, pelos centros tec-
nológicos, ao ensino profissionalizante, mas também 
ao ensino superior, que é tão importante. Vamos, com 
isso, dar um salto de qualidade exatamente na capaci-
tação, no treinamento, porque hoje nós temos visto um 
grande problema de escassez de mão de obra espe-
cializada, não só para níveis de ensino superior, mas 
até para a construção civil. Senador Ataídes Oliveira, 
o senhor sabe bem, conhece a realidade. Isso está 
acontecendo em Tocantins, como está acontecendo 
no Rio Grande do Sul, em alguns casos, trazendo até 
operários de outros países. É uma realidade que nós 

temos que mudar rapidamente. Temos que dar oportu-
nidade a todos os brasileiros nesses aspectos.

Eu queria fazer esse registro, salientando nova-
mente a fundamental importância que teve um debate 
tão plural, tão qualificado e tão profundo, do ponto de 
vista da análise técnica e da análise global. Senador 
Romero Jucá, foi uma espécie de oportunidade de 
estar junto com as pessoas que são especialistas, 
reunindo-nos com quem mais entende no mundo, e 
tivemos a oportunidade de discutirmos, junto com es-
ses especialistas, aquelas alternativas que vão ajudar 
o nosso País a chegar a essa posição privilegiada de 
quinta potência.

Não há como não aguardar, porque nós temos 
todas as condições, uma democracia, as instituições 
se fortalecendo, um cenário econômico interno muito 
grande e um mercado interno extremamente consoli-
dado. Basta agora assumirmos, aqui, o compromisso 
de juntos lutarmos por essa grande prioridade. Queria 
agradecer e, para terminar, cumprimentar também a 
escolha. 

Já que falamos em futebol, hoje de noite, há esta 
grande decisão em São Paulo, todos torcendo pelo 
Santos, nessa disputa com o Penharol do Uruguai.

Já que falamos em futebol, teremos a Copa do 
Mundo em 2014 e teremos que fazê-la de forma a 
mostrar um País que vai caminhar a passos largos 
para posições cada vez mais privilegiadas no cenário 
internacional. Posteriormente, nós teremos as Olimpí-
adas no Rio de Janeiro.

Então, hoje, além desse desafio esportivo, do fute-
bol, eu queria também cumprimentar a Presidenta Dilma 
Rousseff pela escolha de Márcio Fortes, ex-Ministro 
das Cidades, do meu partido, o Partido Progressista, 
para comandar a Autoridade Pública Olímpica, que vai 
ter uma responsabilidade muito grande em toda a or-
ganização e execução das obras para as Olimpíadas 
do Rio de Janeiro, em 2016.

Então, muito sucesso a ele. Quero cumprimentá-
-lo, porque é um técnico qualificado, um político expe-
riente, que vai dar uma boa contribuição nessa tarefa 
também gigantesca que é organizar, primeiro, a Copa 
do Mundo, com os órgãos responsáveis, e depois as 
Olimpíadas, com a Autoridade Pública Olímpica.

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
Obrigada, Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/

PSDB - TO) – Não há de quê, Senadora.
Com a palavra o nosso Senador Romero Jucá, 

pela Liderança do Governo.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Presidente. 
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Eu só queria aproveitar, cumprimentando aqui 
o Sr. Presidente e os Srs. Senadores, para registrar, 
nos Anais desta Casa, que foi protocolado, junto à 
Mesa, o projeto de lei que altera a Lei nº 6.194, de 
1974, que dispõe sobre a destinação dos recursos do 
Seguro Obrigatório Dpvat, permitindo o ressarcimen-
to ao Sistema Único de Saúde das despesas médicas 
e suplementares quando o atendimento da vítima for 
realizado por serviço próprio, contratado ou convenia-
do pelo Sistema Único de Saúde. Isso vai se dar da 
seguinte maneira: assegura-se à vitima o reembolso, 
no valor de até R$ 2.700,00, das despesas médico-
-hospitalares e suplementares, desde que devidamente 
comprovadas e efetuadas em unidades de saúde priva-
das; quando a vítima for atendida pelo serviço público 
ou por instituição por ele conveniada, as despesas de 
assistência médica e suplementares serão ressarcidas 
ao Fundo Municipal ou Estadual de Saúde, conforme 
o caso, desde que apresentada fatura ou outra forma 
de comprovação legalmente válida, observado o limite 
de ressarcimento estipulado na lei.

Hoje, o que acontece? Acontecem acidentes de 
motocicleta e de carro nos quatro cantos do País e, 
mesmo com o seguro contra terceiros, o Sistema Único 
de Saúde, as Prefeituras, os Municípios, os Estados 
não são ressarcidos. Ao mesmo tempo, as pessoas 
não vão buscar o que têm de direito; quando vão bus-
car, vão buscar particularmente. 

Dessa maneira, tanto o Município como o Estado 
vão ser ressarcidos no Fundo Municipal ou no Fundo 
Estadual de Saúde, que serão contemplados. Dessa 
maneira, estaremos ajudando os Municípios e os Es-
tados a cobrirem o déficit que têm na saúde. 

Com isso, sei que as seguradoras vão começar a 
querer trabalhar, fazendo um lobby contra esse projeto 
de lei, mas é importante a saúde do povo brasileiro, 
especialmente quando se tem acidente de carro. Já 
tem o seguro contra isso, mas, quando uma pessoa 
que é beneficiada não busca esse direito, infelizmente, 
quem fica com o lucro é a seguradora. 

Então, portanto, dei entrada nesta Casa a esse 
projeto de lei, para que a gente possa alterar a Lei nº 
6.194, de 1974, beneficiando o Estado e Município que 
atendem no sistema de saúde.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/

PSDB - TO) – Será devidamente registrado, meu Se-
nador Ivo Cassol.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, pedi a palavra para fazer dois registros 
rápidos referentes ao meu Estado de Roraima. 

O primeiro deles é para dizer que, depois da ca-
lamidade, da enchente, do alagamento que o Estado 
sofreu e ainda está sofrendo, as providências do Go-
verno Federal foram tomadas rapidamente. 

O Ministro Fernando Bezerra, por determinação 
da Presidenta Dilma, esteve no Estado. Eu o acompa-
nhei nessa visita, nessa viagem. Providências foram 
tomadas. Ontem, nós protocolamos o projeto que diz 
respeito à liberação de R$15 milhões para ações emer-
genciais, inclusive em conjunto com as prefeituras. O 
Ministério do Desenvolvimento Social liberou já, ante-
cipadamente, os recursos da Bolsa Família, o que foi 
uma solicitação nossa também exatamente para que 
as famílias pudessem sacar o dinheiro do mês de junho 
e pudessem fazer compras, pudessem abastecer, para 
pelo menos ajudar o enfrentamento dessa dificuldade. 
O Ministério do Desenvolvimento Social prontamente 
agiu e os recursos já estão sendo liberados. 

Portanto, eu quero agradecer a Ministra, o Go-
verno Federal, a Presidenta Dilma por todas as provi-
dências tomadas para que o Estado de Roraima fosse 
socorrido prontamente.

O segundo registro que quero fazer diz respeito 
ao entendimento entre a comunidade indígena de São 
Marcos, através da Funai e em conjunto com ela, e a 
Eletronorte. Nós temos um convênio entre a Eletronorte 
e a comunidade indígena de São Marcos para repasse 
de recursos para projetos produtivos da comunidade. 
Esses repasses estão atrasados. A comunidade indí-
gena, em assembleia, está criando dificuldade para a 
manutenção dos fios de alta tensão que passam den-
tro da área indígena e fazem a remessa de energia 
para Boa Vista. O fruto desse convênio é exatamente 
o atendimento às comunidades indígenas.

Então, eu quero fazer um apelo aqui ao Presi-
dente da Eletronorte, à direção da Eletronorte, para 
que determine o cumprimento do convênio, com o 
pagamento das parcelas atrasadas, para acalmar a 
situação na comunidade de São Marcos e para que a 
manutenção das linhas de transmissão possa ser feita 
com tranquilidade. Não é possível termos problemas 
no abastecimento de Boa Vista, porque a Eletronorte 
e a comunidade indígena não se entendem acerca dos 
convênios firmados.

Então, fica aqui esse apelo ao Presidente da 
Eletronorte e ao Ministro Edison Lobão, de Minas e 
Energia, para que seja sanado o problema e sejam 
tomadas as providências necessárias para atender a 
comunidade.

Eram esses registros que eu queria fazer, Sr. 
Presidente. 

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Com a palavra o nosso Senador José 
Pimentel. 

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente desta sessão, Senador Ataídes, nossos 
Senadores, nossas Senadoras, o Brasil gerou, no mês 
de maio de 2011, 252.067 empregos a mais que os 
que nós tínhamos em abril de 2011.

Portanto, o Brasil continua num ritmo muito forte 
de geração de empregos com carteira assinada, em-
pregos de verdade. Se observarmos, veremos que, só 
nos cinco primeiros meses de 2011, janeiro, fevereiro, 
março, abril e maio, já são 1.171.796 empregos for-
mais que o Brasil gera nesses cinco primeiros meses 
de 2011. 

A meta do nosso Governo, da Presidenta Dilma 
é gerar, neste ano de 2011, no mínimo, 2,5 milhões 
de empregos a mais que os que tínhamos em 2010, 
repetindo o excelente resultado que o Brasil conseguiu 
naquele ano. Com isso, vamos poder oferecer, cada 
vez mais, empregos para nossa juventude, para aque-
les que precisam do mercado de trabalho, que estão 
à procura de trabalho. O Estado precisa oferecer essa 
geração de empregos.

Quando nós observamos a geração desses 
252.067 empregos em maio de 2011, vemos que eles 
estão distribuídos nas cinco regiões do Brasil e com a 
presença muito forte desse processo de crescimento 
formal do emprego, conforme divulgam o nosso Minis-
tério do Trabalho, as várias entidades patronais que 
atuam nesse setor e as entidades do terceiro setor que 
pesquisam o mundo do trabalho no Brasil. 

Também, quando voltamos aos dados de 2010, 
vemos que, daqueles 2,5 milhões de empregos a mais 
que o Brasil gerou, 52% deles, mais da metade, são 
gerados nas empresas com até quatro empregados, 
exatamente as microempresas do Brasil. E, em 2011, 
o cenário continua o mesmo: as micro e pequenas 
empresas são as que mais geram emprego formal 
neste País. 

Se fizermos um corte naquelas empresas que 
têm até 99 empregados, que, de modo geral, são as 
pequenas empresas que integram o Simples Nacio-
nal, chegaremos ao dado de que 80% dos empregos 
gerados no ano de 2010 vêm exatamente das micro e 
pequenas empresas existentes no Brasil. E, em 2011, 
novamente, as micro e pequenas empresas repetem 
o mesmo desempenho que tivemos no ano de 2010. 

Já são 5 milhões e 99 mil micro e pequenas 
empresas formais no Brasil. Para que tenhamos uma 
idéia desse processo, se voltarmos a 2007, quando 
começou a vigorar o Simples Nacional, tínhamos ali 

apenas 1 milhão e 337 mil micro e pequenas empre-
sas formais no Brasil. 

Em quatro anos, já chegamos a 5 milhões e 99 
mil micro e pequenas empresas, que são exatamente 
aquelas que estão voltadas ao mercado nacional, crian-
do o mercado de massa de consumidores e gerando 
uma nova classe média neste País. Quando analisa-
mos as 35 milhões e 700 mil pessoas que ascenderam 
na pirâmide social de 2006 para cá, quase todas elas, 
mais de 35 milhões de pessoas, estão vinculadas às 
micro e pequenas empresas. 

Exatamente por isso, a nossa Presidenta Dilma 
assumiu, na campanha eleitoral de 2010, como uma 
das principais bandeiras do seu e do nosso Governo, 
o fortalecimento das micro e pequenas empresas. Ela 
se comprometeu em criar a Secretaria Nacional da 
Micro e Pequena Empresa, com status de ministério, 
vinculada à Presidência da República, e mandou ao 
Congresso Nacional, ainda no dia 7 de abril deste ano, 
a mensagem criando a Secretaria Nacional da Micro 
e Pequena Empresa. Falta que nós aqui, no Congres-
so Nacional, a Câmara e o Senado, façamos valer a 
aprovação desse projeto de lei, para que possamos 
criar essa secretaria, que é de fundamental importância 
para o fortalecimento das micro e pequenas empresas. 

Todos nós aqui reclamamos da edição de medi-
das provisórias - em grande parte, com justiça -, mas, 
quando assistimos ao Governo Federal atendendo a 
uma reclamação de toda a sociedade brasileira, que 
representa mais de cinco milhões de micro e pequenas 
empresas, não se justificam a morosidade, a lentidão 
e a maneira como o nosso Congresso Nacional está 
funcionando. Se queremos fazer crítica às medidas 
provisórias – e ela é necessária -, é preciso também 
que o Congresso Nacional faça a sua parte. Desde o 
dia 7 de abril, esse projeto de lei encontra-se no Con-
gresso Nacional e, lamentavelmente, ainda não saiu 
nem sequer da primeira comissão, que é a Comissão 
do Trabalho da Câmara Federal. Já se passaram os 
meses de abril e maio, estamos concluindo o mês de 
junho e não conseguimos aprovar esse projeto de lei, 
que é unanimidade nesta Casa e uma reivindicação 
de toda a sociedade brasileira, mas que continua nas 
prateleiras da Câmara Federal, e nós esperamos que, 
o mais rápido possível, ele possa ser votado.

Nós faremos, no próximo dia 29 de junho, na parte 
da tarde, um seminário nacional, no Auditório Nereu 
Ramos, na Câmara Federal, exatamente envolvendo 
todas as entidades que atuam junto à micro e à pe-
quena empresa, com a participação forte do Sebrae 
Nacional, que é o grande parceiro nesse processo, 
para ver se conseguimos agilizar a aprovação desse 
projeto de lei que cria a Secretaria Nacional da Micro 
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e Pequena Empresa, dando condições para que esse 
setor que mais gera emprego no Brasil, volto a dizer, 
dos 2 milhões e 500 mil empregos gerados em 2010, 
80% vieram das micro e pequenas empresas. E que 
esse projeto de lei, de iniciativa do Palácio do Planal-
to, de iniciativa da nossa Presidenta Dilma, possa se 
transformar em realidade.

Neste seminário, vamos também discutir a am-
pliação do teto de enquadramento do empreendedor 
individual, que hoje é de R$36 mil, para R$48 mil.

É bom registrar que neste item já temos o aval 
tanto do Ministério da Fazenda quanto do Governo 
Federal, com o apoio dos governos estaduais.

Por falar em empreendedores individuais, esse 
processo iniciou-se em fevereiro de 2010, em todo o 
território nacional. Chegamos agora, no dia 19 de ju-
nho, a 1.242.529 empreendedores individuais formali-
zados no Brasil. Esse é um público que quer ser legal, 
e o Estado nacional, o Pacto Federativo, os governos 
municipais, os governos estaduais e também o Gover-
no Federal viviam de costas para esse público, sem 
criar as condições para que ele pudesse se formalizar.

O nosso Governo Federal, ainda em 2008, apro-
vou a Lei Complementar nº 128, aprovada pelo Con-
gresso Nacional e, após um ano e poucos meses de 
funcionamento desse instrumento, já são mais de 1 
milhão e 200 mil empreendedores individuais que vie-
ram para a formalidade. E esse público quer crescer 
e, para poder crescer, é preciso estar formal. Ele quer 
ter acesso ao crédito e, para ter acesso ao crédito, é 
preciso ter o seu CNPJ, portanto precisa estar formal.

É algo em torno de 11 milhões de pessoas que 
viviam na informalidade, das quais, mais de 1 milhão e 
200 mil, em pouco mais de um ano de vigência dessa 
metodologia, em que o Estado Nacional cria as condi-
ções para que eles possam vir para a formalidade, já 
saíram desse setor, que até ontem era vítima do pró-
prio Estado Nacional e do Pacto Federativo.

Este setor, pela forma que o Governo Federal 
encaminhou, tem zero de imposto para o Governo Fe-
deral. Se ele é do comércio ou do setor da indústria, 
paga apenas um real a título de ICMS, ali estando in-
corporados também todos os tributos que o governo do 
Estado cobra. E a sua contribuição para a Previdência 
Social, que, até 2008, era da ordem de 22%, em se-
guida, em 2009, foi reduzida para 11% sobre o salário 
mínimo. A partir de maio de 2011, através da Medida 
Provisória nº 529, a sua contribuição foi reduzida ape-
nas para 5% do salário mínimo, para que esse setor 
se formalize, tenha o seu CNPJ e possa ter todas as 
proteções da Previdência Social: direito ao salário-ma-
ternidade para as mulheres empreendedoras; direito 
à licença saúde, à licença acidentária, se, porventura, 

eles sofrerem um acidente do trabalho ou adoecerem; 
direito à aposentadoria por idade e, quando Deus nos 
leva, os seus dependentes tenham direito à pensão 
por morte. E esse processo vem sendo cada vez mais 
fortalecido, e nós queremos – tanto a Câmara quanto 
o Senado –, antes do recesso, até o dia 17 de julho 
de 2011, se possível, aprovar esse projeto de lei que 
amplia o enquadramento do empreendedor individual 
de R$36 mil para R$48 mil.

Esse projeto de lei também amplia o enquadra-
mento da micro e da peque empresa. Hoje, o teto de 
enquadramento desse setor é da ordem de R$2,4 mi-
lhões. E, com esse sistema que nós estamos tratando 
com o Confaz, que representa os 27 Governadores, 
com o Ministério da Fazenda, queremos elevá-lo para 
R$3,6 milhões. Com isso, vamos permitir que aqueles 
que estão chegando ao teto dos R$2,4 milhões hoje, 
que, muitas vezes, não permite mais o crescimento da 
sua empresa, para não ser desenquadrado do Simples 
Nacional, possam ter estímulo e espaço para crescer, 
sendo beneficiados pelos mesmos mecanismos de 
simplificação na criação da empresa.

Estamos modificando todo o capítulo que tra-
ta da baixa da empresa e também das modificações 
estatutárias para que esse setor consiga resolver as 
suas pendências burocráticas em até 48 horas, como 
fazemos, hoje, com a criação das empresas, do em-
preendedor individual da micro e da pequena empresa 
no Simples Nacional.

Esse processo iniciou-se em julho de 2007, e, de 
lá para cá, temos feito uma série de modificações, seja 
no âmbito da legislação nacional, que são leis comple-
mentares, seja no âmbito de iniciativas do Ministério 
da Fazenda, do Ministério da Indústria e Comércio, do 
Ministério da Previdência, do Ministério do Trabalho e 
do Confaz com as suas juntas comercias, para que, 
efetivamente, possamos desburocratizar, simplificar 
a vida e contribuir, a fim de que esse setor continue 
crescendo, gerando emprego e fazendo o desenvol-
vimento nacional.

Há um segundo ponto em debate sobre a ma-
téria, que é a questão da substituição tributária dos 
governos estaduais.

Nós construímos um sistema em que a carga 
tributária máxima para aqueles que são do setor de 
comércio, envolvendo aqui oito tributos – o ICMS, do 
governo estadual; o ISS, do governo municipal; e seis 
tributos federais, entre eles a contribuição patronal –, 
é zero sobre a folha de pagamento do empregador e 
a sua contribuição passou a ser um percentual sobre 
o faturamento, pois todo esse setor, cuja carga tribu-
tária máxima é de 13,6%, contribui com o Município, 
com o Estado e com a União.
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A nossa carga tributária média, hoje, é de 34%. 
Para esses 5 milhões e 99 mil micros e pequenas em-
presas, a carga tributária é de 13,6%, para aqueles que 
são do setor de comércio, e mais 0,5%, para aqueles 
que são da indústria, chegando a 14,1%.

Portanto, o Simples Nacional, uma iniciativa que o 
Presidente Lula ajudou a construir a partir da Emenda 
Constitucional nº 42, de dezembro de 2003, e que, em 
seguida, o Congresso Nacional regulamentou, já nos 
permitiu sair de 1 milhão e 337 mil micros e pequenas 
empresas em julho de 2007 e chegar a 5 milhões e 99 
mil em junho de 2011,

E nós queremos, cada vez mais, contribuir com o 
fortalecimento do empreendedorismo, principalmente 
num País que caminha para ser a 5ª potência econô-
mica do Planeta.

É bom lembrar que, em 2003, nós éramos a 12ª 
potência econômica do Planeta, e, no Governo Lula, 
subimos para a 7ª potência econômica do Planeta. E 
tivemos, nesse período, a segunda maior crise econô-
mica da Humanidade, que foi a crise de 2008 e 2009, 
da qual muitos países ainda tentam sair, a exemplo da 
Grécia, de Portugal e de tantos outros países, como os 
próprios Estados Unidos. E o Brasil, com a sua manei-
ra empreendedora, com a sua maneira de condução 
da sua economia de estimular a micro e a pequena 
empresa, nós conseguimos sair com muito mais rapi-
dez e somos um dos países do mundo que mais gera 
emprego com carteira assinada, emprego de verda-
de, emprego com proteção aos nossos trabalhadores.

Temos uma segunda grande demanda, que diz 
respeito às nossas trabalhadoras domésticas. Digo 
trabalhadoras porque a ampla maioria é de mulheres. 
Temos algo em torno de 7 milhões e 200 mil trabalha-
dores domésticos nos nossos postos de trabalho, nos 
nossos lares, como os jardineiros, que são pessoas 
que integram essa atividade. E algo em torno de 5 mi-
lhões e 200 mil desses trabalhadores não têm os seus 
direitos trabalhistas e previdenciários reconhecidos.

Louvo a iniciativa da Organização Internacional 
do Trabalho, que resolveu enfrentar esse problema, 
determinando que houvesse uma legislação que per-
mitisse resolver essa grave pendência que temos jun-
to aos trabalhadores domésticos. E o Brasil tem 15% 
de todos os trabalhadores domésticos cadastrados no 
mundo e o maior índice de pessoas na informalidade, 
na ilegalidade, dentro dos nossos lares.

Enquanto o Movimento Sindical Brasileiro está 
discutindo a necessidade de que a licença-maternidade 
saia de quatro para seis meses, é justo que essas tra-
balhadoras domésticas, que estão dentro dos nossos 
lares, ao ganharem as suas crianças, não tenham um 
dia de licença para poder dar o peito, essa mãe, à sua 

filha, ao seu filho, porque a patroa, o empregador não 
reconhece os seus direitos trabalhistas e não assina 
a sua carteira?

Acredito que, neste ano de 2011, com esse cres-
cimento econômico que estamos tendo, com a recu-
peração do poder de compra das famílias brasileiras, 
com o empreendedorismo forte que estamos tendo, 
precisamos ter o olhar todo diferenciado para as tra-
balhadoras domésticas, para que a gente consiga, 
cada vez mais, formalizar o mercado de trabalho, ga-
rantir os direitos previdenciários, os direitos trabalhis-
tas, como estamos fazendo com as micro e pequenas 
empresas no Brasil.

Nós temos também, nessa matéria da micro e da 
pequena empresa, a questão da substituição tributária, 
que é a cobrança do ICMS por parte dos Estados. O 
que eles estão fazendo? Eles estão fazendo essa subs-
tituição tributária para burlar a lei do Simples Nacional 
e, em cima dos micro e pequenos, retirar impostos para 
compensar o incentivo fiscal que alguns Estados estão 
dando para os grandes empreendedores.

Exatamente por isso, se nós analisarmos o que 
arrecadávamos desse segmento em 2007, de ICMS, 
e compararmos com o que arrecadamos agora, em 
2010, tivemos um crescimento, Inácio Arruda, nosso 
Senador, de 253%. Ou seja, em relação ao que os mi-
cro e pequenos arrecadavam lá em 2007, comparando 
com o que nós arrecadamos de ICMS em 2010, hou-
ve um crescimento de mais de 250%. E, quando você 
abre a substituição tributária para a micro e a pequena 
empresa em 2010, nós tivemos mais da metade da 
arrecadação por meio da substituição tributária, para 
neutralizar os bons frutos do Simples Nacional e, com 
isso, contribuir para o aumento da carga tributária, 
impedindo que o Brasil possa ter uma carga tributária 
compatível com a realidade brasileira.

Para finalizar, Sr. Presidente, nós aprendemos, 
nos vários setores de seminários e nos bancos da 
faculdade, que um tributo, para ser justo, precisa ter, 
primeiro, a progressividade, para que aqueles que me-
nos têm menos paguem e os que mais têm paguem de 
acordo com a sua capacidade contributiva.

O ICMS é exatamente a negação dessa forma 
justa de se cobrar imposto. O ICMS incide mais forte-
mente em cima daqueles que menos têm, porque a 
carga tributária é linear; e a carga tributária daquele 
que menos tem, que tem salário médio de até dois sa-
lários mínimos por mês, é idêntica à daquele que tem 
acima de vinte salários mínimos por mês. Portanto, é 
extremamente injusto. 

Aqui, com o Simples Nacional, nós começávamos 
um sistema de justiça tributária com o ICMS, mas, la-
mentavelmente, alguns governadores, alguns secretá-
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rios de Fazenda utilizaram a substituição tributária para 
burlar a lei que nós aprovamos em dezembro de 2006.

O segundo grande critério, Sr. Presidente, para 
que um tributo seja justo é exatamente a possibilida-
de de ter uma baixa sonegação. Quanto menos sone-
gação tem um tributo, mais justo ele é, porque todos 
contribuem.

O ICMS é exatamente a negação disso. O passeio 
da nota fiscal, a burocracia para fazer com que esse 
imposto seja arrecadado é muito forte, e esse critério 
do Simples Nacional fecha as portas à sonegação, 
porque, junto com ele, vem a nota fiscal eletrônica e 
o Sped, sistema simplificado de processamento, para 
fechar essas comportas.

E a terceira questão: um tributo justo é aquele 
que tem um baixo valor na sua arrecadação. Ou seja, 
para arrecadar, basicamente não há custo. O Simples 
Nacional tem custo zero para os governos estaduais 
na sua arrecadação, porque o empresário recolhe, por 
meio de guia própria, e o sistema redistribui na boca do 
caixa – como se diz –, na hora do recolhimento, sem 
ter um centavo de custo para o governo estadual, para 
os cofres públicos. E o ICMS é um dos impostos mais 
caros que o Brasil tem, porque é preciso um aparato: 
o fiscal da feira; o fiscal da cancela; o fiscal do posto; 
o fiscal que, na madrugada, está lá olhando a carga, 
criando um custo para a sua arrecadação.

Por isso, queremos dialogar com os 27 Governa-
dores, com os Confaz, para que possamos construir 
um sistema que seja justo, que seja progressivo, que 
tenha baixa sonegação e que possa ter um baixo custo 
na sua arrecadação.

O Simples é tudo isso, mas, lamentavelmente, a 
cabeça de alguns do Confaz, de alguns Governadores 
resolve burlar o que há de bom para igualar tudo no que 
há de pior e dizer: o sistema tributário brasileiro é inefi-
ciente, e a gente precisa fazer grandes transformações.

Sou um daqueles que entende que o Simples 
Nacional foi a melhor experiência tributária que o Bra-
sil construiu nos últimos anos, que permitiu reduzir 
a carga tributária, dar segurança aos entes do pacto 
federativo e mostrar que é possível reduzir a carga 
tributária ampliando a sua base de contribuição e, a 
partir daí, todos saem ganhando, como as 35,7 milhões 
de pessoas que ascenderam à pirâmide social, vindo 
para a classe média.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/

PSDB – TO) – Senador José Pimentel, eu não tenho 
dúvida de que com essa redução no ICMS os gover-
nos estaduais irão, com certeza, arrecadar ainda mais, 
porque a informalidade hoje é o grande problema do 
nosso País.

Com a palavra, o nosso Senador Inácio Arruda, 
pela Liderança do PCdoB.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem. 
Só um minutinho, por gentileza.

Estou encaminhando à Mesa Diretora um re-
querimento:

Requeiro, nos termos do art.154, §6º, 
inciso II, do Regimento Interno, que não haja 
sessão nem expediente na Secretaria do Se-
nado Federal no próximo dia 24 de junho, 
sexta-feira”.

JUSTIFICATIVA
Em virtude do feriado de Corpus Christi, 

que será na próxima quinta-feira, no dia 23, 
a maioria dos órgãos públicos já declararam 
ponto facultativo na sexta-feira. Por essas ra-
zões, solicito aos demais pares a aprovação 
do requerimento. 

Esta Casa não paga hora extra para ne-
nhum servidor, nem dos Senadores que traba-
lham na segunda de noite, terça de noite, quar-
ta de noite. E o mínimo que a gente pode fazer 
aqui é dar o ponto facultativo, como demais 
instituições e órgãos públicos estão dando.

Por isso, agradeço a atenção e estou encami-
nhando à Mesa Diretora para que proceda.

Obrigado.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, primeiro, quero registrar a 
presença de 100% da bancada do Estado do Ceará 
no plenário, em plena véspera de feriado junino no 
Brasil, porque fica parecendo que é uma festa pura-
mente nordestina, mas essa é uma festa popular do 
povo brasileiro, a quem devemos sempre nos juntar 
na boa hora.

Quero registrar também a decisão, sob o comando 
do nosso Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça, Eunício Oliveira, de anistia aos bombeiros do 
Estado do Rio de Janeiro, em decisão terminativa, que 
já deve estar sendo remetida à Câmara dos Deputados.

Louvo essa decisão para, em seguida, fazer outro 
registro também de anistia, da Comissão Nacional de 
Anistia, que anistiou o Sr. Fernando Antunes Coimbra. 
Perseguido político no período da ditadura militar, vem 
a ser o primeiro jogador de futebol a ser anistiado no 
Brasil. Infelizmente, ainda o único, porque muitos foram 
perseguidos. Nando foi homenageado no Estado do 
Ceará, onde jogou pelo Ceará Sporting Club. Então, 
Nando recebe essa anistia, e eu juntei exatamente 
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os dois, embora as razões sejam bem distintas uma 
da outra. 

Faço, Sr. Presidente, mais um registro. Há pouco 
eu, o Senador Pimentel, o coordenador da bancada, 
Arnon Bezerra, mais os Deputados Guimarães e Ariosto 
Holanda estivemos acompanhando o Governador do 
Estado, em visita à Srª Ministra Ideli Salvatti, quando 
discutimos temas do mais alto interesse do Estado 
do Ceará. As obras do Estado do Ceará estão todas 
caminhando de forma ajustada, são grandes empre-
endimentos. Um pouquinho antes, estivemos reunidos 
com o Governador, com a presença também do Sena-
dor Eunício Oliveira. Portanto, a bancada está unifica-
da em torno dessas questões centrais. São grandes 
investimentos que o Governo Federal tem no Estado 
do Ceará, e nos cabe, juntamente com o Governador, 
zelar por esses empreendimentos.

Cito alguns dos maiores: a maior obra de macro-
drenagem do Brasil está sendo realizada em Fortaleza 
e na região metropolitana, dragando e deixando em 
condições adequadas o rio Maranguapinho, o rio Ceará 
e, em seguida, o rio Cocó, que cortam também a cidade 
de Fortaleza; o Canal da Integração, que é a garantia 
de água para Fortaleza para a região metropolitana, 
para o Pecém – e por quantos Municípios passa o ca-
nal. É uma obra do Governo do Estado do Ceará que 
está dentro do Plano de Aceleração do Crescimento 
do Governo Federal – podemos dizer quase que toda, 
não toda, porque há uma contrapartida também razo-
ável do Estado, mas é uma obra com grandes recur-
sos do Governo Federal; a obra da transposição de 
bacias, que é uma obra também do Governo Federal, 
que beneficia, e muito, o Estado do Ceará; duas obras, 
uma que está sendo concluída, que é o açude Figuei-
redo, que falta apenas fechar a barragem, e o açude 
de Fronteiras, que está às vésperas da sua licitação;

São todas obras dentro do PAC, além de outras 
muitas que temos acompanhado, mas essas são obras 
centrais, além da refinaria, que falta pouca coisa: 130 
famílias, Pimentel, para serem retiradas do terreno, e 
está resolvido. Vai ser doado à Petrobras, e a Petrobras 
o receberá assim que as famílias forem, dali, também 
retiradas – já há acordo com todas as 130 famílias.

Então, o nosso debate com a Ministra Ideli Sal-
vatti foi nesse sentido: preservar os interesses do Es-
tado do Ceará.

Sr. Presidente, em seguida, quero traçar uns 
breves comentários sobre a nossa política econômi-
ca, examinando essa armadilha a que estamos pre-
sos há muitas décadas e as dificuldades do nosso 
País em deixar para trás esta herança nefasta dos 
tempos passados, mais precisamente das chamadas 
décadas perdidas, quando o FMI monitorava a nossa 

economia. A orientação sempre, pelo menos explíci-
ta dos resultados do Fundo Monetário Internacional, 
foi a taxa de juros como maior instrumento de política 
econômica do País.

Nós tivemos taxas astronômicas. Lembro, Sena-
dor Pimentel, que há pouco ou ontem V. Exª discur-
sava sobre esse assunto e dizia: “Nós tivemos taxas 
astronômicas, mas continuamos ainda sendo uma das 
maiores, a primeira taxa de juros em sentido de que é 
a mais elevada do mundo em termos reais”. 

Então, ainda é, digamos assim, uma assombra-
ção que vem detrás e que continua presente na nossa 
vida cotidiana, meu caro Senador Pimentel.

O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Sena-
dor Inácio Arruda, eu quero parabenizar V. Exª pelo 
pronunciamento e dizer que a agricultura brasileira, 
na década de 80 e principalmente na década de 90, 
foi basicamente dizimada, principalmente a agricultura 
familiar. Nesse processo, nós tivemos um êxodo rural 
crescente, inchando as cidades e criando graves pro-
blemas sociais. E V. Exª, que foi Relator do Estatuto 
das Cidades, conhece muito bem essa problemática. 
Com a política da agricultura familiar, com o Pronaf, 
aumentamos a oferta do crédito. Saímos de R$1,4 bi-
lhão/ano, em 2002, para, em 2010/2011, nesta safra, 
R$16 bilhões. Isso permitiu agregar valor, permitiu au-
mentar a produção, sendo que 70% da produção do 
milho e bem próximo da produção daquilo que vem 
para nossa mesa é oriunda da agricultura familiar. E, 
nesse processo, não deixamos de cuidar também do 
agronegócio. E é por isso que o Brasil se prepara para 
ser o maior produtor de grãos, porque nós estamos 
conjugando uma nova política, que envolve crédito, 
comercialização, estamos melhorando a infraestru-
tura. E, quando V. Exª fala da rede ferroviária, é uma 
demonstração clara desse processo; melhorando os 
portos para que, no dia de amanhã, a nossa economia 
seja cada vez mais sólida e possamos trazer a taxa 
de juros para patamares mais civilizados. Isso não se 
justifica um País que tem hoje um risco menor que o 
dos Estados Unidos: a nossa taxa de juro real está na 
casa de 6,5%, enquanto, naquele País, é inferior a 1%. 
O segundo País com maior taxa de juros nominais é a 
Turquia, que está a 1/3 da taxa de juros do Brasil. Por 
isso esse item já melhorou muito, mas ainda temos 
muito que fazer.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Agradeço o ilustre aparte de V. Exª e corroboro com a 
realidade da política econômica. Quer dizer, eu imagino 
isso, que é uma espécie de assombração.

A assombração que se justifica – vamos consi-
derar que seja isso – na ideia de que há uma memó-
ria inflacionária no Brasil, que teima, que não deixa a 
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gente avançar; que não deixa a gente crescer, que não 
deixa a gente manter um projeto de desenvolvimen-
to de forma permanente na trajetória do nosso País. 

Essa ideia também levou a que o início da Pre-
sidente Dilma fosse tumultuado: Cuidado! Olha a in-
flação! Lá vem ela! É a inflação de novo! É a memória 
inflacionária! Vamos conter tudo! Vamos desaquecer! 
Vamos isso, vamos aquilo, para poder justificar a re-
tomada da elevação das taxas de juros.

Vai-se mais ou menos comprovando que é pos-
sível o País crescer; é possível o País desenvolver-se; 
é possível ter taxas inflacionárias baixas e, ao mes-
mo tempo, desenvolver-se e manter um ritmo desen-
volvimento adequado com os interesses maiores do 
nosso País.

Temos ainda gargalos enormes na infraestrutura. 
Discutimos com o Ministro Guido Mantega e a Presi-
dente Dilma, num bom debate com os Líderes da Base 
do Governo, no Conselho Político da Presidenta, essa 
idéia de conter a inflação, conseguir desenvolver-se e, 
ao mesmo tempo, começar a perseguir o objetivo de 
reduzir essas escandalosas taxas de juros.

Há algo que me preocupa: o endividamento do 
setor privado, a dívida externa do setor privado, que vai 
perigosamente aproximando-se das nossas reservas, 
podendo até ultrapassá-las. Não é uma dívida pública, 
mas chancelada pelo Poder Público, porque, em última 
instância, somos nós quem tem de honrar essa dívida. 
Esta vai aproximando-se, vai chegando perto das nos-
sas reservas e talvez até as ultrapasse. Se continuar 
essa idéia de que podemos pegar dinheiro empresta-
do lá fora a juros muito mais, trazer esse dinheiro para 
cá e comprar títulos do Tesouro remunerados a taxas 
muitíssimas vezes maiores do que as cobradas lá fora. 

Não é dinheiro de empréstimo que está chegando 
apenas para investimento. Há muito dinheiro chegan-
do para investimento e muita dívida do setor privado 
feita para investir, para comprar equipamentos, para 
renovar o parque industrial brasileiro.

Mas há muita dívida especulativa: dinheiro é 
pego lá fora, trazido aqui para dentro e remunerado a 
taxas escandalosas, praticadas ainda no Brasil. É uma 
preocupação. Por quê? Porque estamos pensando no 
desenvolvimento. 

Ouço quase que diariamente ou na Comissão 
de Educação ou aqui neste plenário a justa bandeira, 
erguida e levantada pelo Senador Cristovam Buarque, 
sobre educação. Estamos discutindo o Plano Nacional 
de Educação. Como vamos garantir investimento para 
manter a educação no ritmo de que o Brasil precisa 
para se desenvolver, se continuarmos pagando os ju-
ros dessa ordem? E esses juros não são pagos para 
todo mundo. Tem uma boa meia dúzia que se aproveita 

desse sistema de remuneração que o Governo pratica 
a partir de sua taxa Selic. 

É como se tivéssemos uma grande frente para 
somar forças de brasileiros no Congresso Nacional, que 
reúna os Governadores de Estados, todos, indistinta-
mente, para um bom debate com o Governo e também 
com o setor privado brasileiro, para enfrentarmos esse 
problema objetivo. 

Essas taxas ainda são inibidoras. Elas ainda di-
ficultam. 

Como ter um grande programa de infraestrutura? 
Quando a gente olha para os portos, o que vem de de-
bate é como a gente privatiza os portos. Quando olha 
para os aeroportos, como a gente privatiza os aero-
portos? Agora mesmo vi uma notícia em um jornal de 
São Paulo dizendo que vamos construir navios para a 
Petrobras e entregá-los para o setor privado gerenciar, 
porque é um negócio para o setor privado. Então, ora, 
quer dizer, esses privatistas... 

Claro muitos setores são privados, e devem ser 
privados, e devem continuar privados. Agora tem de-
terminados setores que é você, é o Estado brasileiro 
para dar garantias de que vai continuar funcionando 
adequadamente. Via de regra, no mundo, portos, ae-
roportos, infraestrutura básica de desenvolvimento é 
Estado, no mundo capitalista. Não é setor privado. En-
tão, aqui vejo sempre...

Os privatistas, que força eles têm no Brasil, que 
força gigantesca! Vendo a história do Brasil, pode olhar 
lá de trás, desde a chegada da família real até hoje, que 
batalha, que cabo de guerra se trava com esses setores 
no sentido de açambarcar todas as atividades econô-
micas, em prejuízo muitas vezes do desenvolvimento.

O resultado final muitas vezes é a paralisia do 
Estado. É o Estado ficar sem capacidade de se desen-
volver. Por isso que a gente ainda vive essa tragédia 
na área da educação, de qualidade comparativa. Claro, 
está todo mundo na sala de aula, no ensino básico, no 
antigo primário da educação, do ensino fundamental. 
Tem sala de aula para todos. 

Mas nós temos feito... Agora mesmo discutimos 
isso intensamente lá no Ceará, com o Governador do 
Estado do Ceará, que veio até aqui dar uma palestra 
na Câmara Federal, discutindo o PNE, o problema da 
qualidade da educação, o problema do piso salarial 
dos professores. Virou uma tragédia, meu caro Sena-
dor Cristovam, virou uma tragédia, questionada. Por 
quê? Porque os repasses de recursos da União são 
insuficientes. Os fundos que garantem melhorar a vida 
dos professores são insuficientes. Como pode ter qua-
lidade se, desde o primeiro dia de aula, em Fortaleza, 
nós temos greve de professores. Puxa vida, aquelas 
mães, aqueles pais, os seus filhos, como vão ficar?
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Esse resultado é negativo para a família fortale-
zense e para a família cearense. Está em discussão no 
Estado. Em vários Estados, nós estamos tendo greve. É 
um prejuízo sem tamanho para a vida dessas crianças.

Então, vejo ainda que a política de juros praticada 
pelo Brasil, essa ideia de que a macroeconomia tem 
que ser resolvida a partir dos juros, essa assombrosa 
ideia da inflação permanente na nossa cabeça, ela trava 
esse potencial extraordinário do Brasil, como no relato 
feito aqui, há pouco tempo, pelo Senador Pimentel.

Ontem ele fez isso aqui, mostrando o potencial 
que temos. Onde você faz uma correção, explode a 
capacidade de desenvolvimento do Brasil. Não tem 
um setor, não tem nem um setor em que a gente não 
tenha potencial extraordinário para o desenvolvimento.

Olho para as cidades brasileiras e vejo o potencial, 
mesmo na tragédia ainda abissal, social, das cidades, 
no fosso que existe nas grandes periferias urbanas de 
Fortaleza e das cidades maiores do Brasil, as grandes 
regiões metropolitanas, que é um assunto ainda a ser 
tratado adequadamente. Veja que, ao mesmo tempo, 
nós temos a tragédia social e, ao lado dela, o poten-
cial, a capacidade de poder fazer um grande projeto 
que resolva o problema social e dê qualidade de vida 
às cidades brasileiras.

É preciso mexer nesses mecanismos. Eu não vejo 
como mexer também se nós não juntarmos muitas for-
ças, muitas, porque as ingerências aqui são grandes, 
as pressões são enormes sobre a economia brasileira.

Então eu acho que temos que estabelecer uma 
regra de grande unidade, de todos os setores: Gover-
no, Congresso Nacional; e digo Congresso porque 
não quero fazer diferenciação entre Base do Governo 
e Oposição, porque não se trata disso, trata-se de de-
senvolver o Brasil. Ao mesmo tempo, conquistar par-
cela significativa do setor privado e da inteligência das 
universidades brasileiras, pagas, boa parte delas, com 
o dinheiro público e que devem se juntar neste cami-
nho de enfrentarmos esta idéia de que nós temos só 
uma saída para fazer política econômica. Talvez nos 
juntarmos a figuras como Luciano Coutinho, Guido 
Mantega, que tem dito, dentro do Governo, que existe 
outro caminho, que é possível outro caminho e que vai 
dar certo se a gente puxar por outro caminho.

Nesta caminhada nós temos que estar unidos, 
juntar muita energia para o sucesso maior do Brasil. 
E digo: se o Brasil crescer mais 1% acima do previsto 
nós ajudamos toda a América do Sul. Toda. A América 
do Sul pode crescer até mais do que o Brasil se nós 
botarmos mais 1% de crescimento sobre a nossa pre-
visão. Só faremos isto, só realizaremos projeto dessa 
envergadura, se tivermos grande unidade nacional, 
meu caro Presidente, a quem agradeço o tempo que 

me destinou para poder registrar esses fatos que as-
sistimos do dia de ontem para hoje e também traçar 
umas idéias da economia brasileira que tem tanto po-
tencial para isso.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/

PSDB – TO) – A Presidência designa, nos termos do 
Ofício nº 204, de 2011, do Líder do Bloco Parlamentar 
da Maioria, para integrarem a Representação Brasilei-
ra no Parlamento do Mercosul, em consonância com 
o art. 8º da Resolução nº 1, de 2011-CN, os Senado-
res Pedro Simon, Roberto Requião, Wilson Santiago 
e Ana Amélia, como membros titulares; e os Senado-
res Luiz Henrique, Casildo Maldaner, Waldemir Moka, 
Valdir Raupp, como membros suplentes da referida 
Representação.

É o seguinte o ofício:

OF. GLPMDB nº 204/2011 

Brasília, 22 de junho 2011

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SF n° 969, de 2011, tenho 

a honra de encaminhar a Vossa Excelência os nomes 
dos Senadores do Bloco PMDB, PP, PMN, PSC e PV 
que integrarão a Representação Brasileira no Parla-
mento do Mercosul.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Com a palavra, o Senador Ivo Cassol.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, é com alegria e satisfação 
que ocupo mais uma vez esta tribuna. Muito me alegra 
ter recebido esta semana vários Prefeitos do Estado 
de Rondônia em meu gabinete. Deixo o meu abraço 
ao Prefeito da cidade de Vilhena, Prefeito José Rover, 
acompanhando os projetos do Ministério da Cidade 
de ampliação de saneamento básico. Também esteve 
presente o Prefeito da cidade de Ariquemes, Márcio, 
acompanhado do grande comunicador Zé Giovane. 

É uma alegria e uma satisfação também ter pre-
sente nesta Casa junto conosco um amigo, um parceiro, 
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uma liderança expressiva, suplente de Deputado esta-
dual do Estado de Rondônia, ex-secretário regional nos 
assistindo, Ari Saraiva. É uma alegria tê-lo aqui junto, 
acompanhado do Gaúcho, que é uma pessoa amiga 
da família Cassol, uma pessoa que ajudou a cuidar 
dos meus filhos. E hoje está junto com o Ari Saraiva 
na grande região de Ji-Paraná, nos trabalhos, acom-
panhando e atendendo aquela comunidade.

Também muito me enche de alegria, Sr. Presi-
dente, ter uma grande liderança feminina na região 
de Ariquemes, que é a D. Cristina, que também, com 
imensa alegria e satisfação, estamos recebendo aqui 
na cidade de Brasília.

Aproveito este momento para comentar que, na 
semana passada, tivemos aí o lançamento de mais 
um programa Minha Casa Minha Vida. Quero fazer 
uma retrospectiva desta propositura legislativa de ini-
ciativa do Senador Mauro Miranda, relatada pelo Se-
nador Romeu Tuma, que modificou a Constituição da 
República Federativa do Brasil para acrescentar aos 
direitos sociais o direito à moradia, conforme hoje se 
vê registrado no art. 6º da Carga Magna.

Convém, ainda, lembrar que a promoção de pro-
gramas de construção de moradias e melhoria das 
condições habitacionais constitui competência comum 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios, nos termos do art. nº 23, inciso IX, de nossa 
Constituição Cidadã – como a denominou, adequada-
mente, o Dr. Ulysses Guimarães. 

Porém, como reconhecem os constitucionalis-
tas, apesar da eficácia jurídica intrínseca a todas as 
normas, é tarefa complexa dotar de materialidade um 
dispositivo de tão largo alcance social. Em outras pa-
lavras, Srªs e Srs. Senadores, o direito à moradia foi 
inscrito entre os direitos sociais no já longínquo ano de 
2000, mas a situação concreta de milhões de famílias 
brasileiras, infelizmente, ainda precisa ser resolvida.

O governo do Presidente Lula, seguido pelo Go-
verno da Presidente Dilma Rousseff, preocupou-se em 
enfrentar os graves problemas do déficit habitacional 
e da inadequação de moradias.

Deduz-se que justamente as famílias mais pobres 
não têm casa, ou as possuem sem condições mínimas 
de habitabilidade, o que nos remete à trajetória da 
política habitacional no Brasil, sempre permeada por 
problemas de foco ou deliberadamente voltada para 
as camadas sociais de renda média.

Sr. Presidente, é por isso que desejo congratu-
lar-me com o Governo Federal pelo lançamento da 
segunda fase do Programa Minha Casa Minha Vida, 
cujo alcance e relevância social vão muito além do 
que imaginam seus críticos. O abrigo, o conforto e a 
segurança de um lar digno desse nome proporcionam 

às famílias as condições mínimas para cuidar de seus 
membros, sustentar-se e participar da vida comunitá-
ria como cidadãos em plena posse de seus direitos. 

Ciente disso, quando Governador do Estado de 
Rondônia, mantive especial preocupação com o drama 
e a falta de moradias, sobretudo para os mais pobres e 
os habitantes de zonas rurais. Ainda hoje, no entanto, 
o déficit habitacional na capital e no interior do Estado 
atinge cerca de 20 mil moradias. 

Um programa como Minha Casa Minha Vida, 
brilhantemente conduzido pelo Ministro Mário Negro-
monte, do nosso partido, em afinada parceria com a 
Caixa Econômica Federal, tem o condão de mudar a 
vida de milhões de pessoas, resolvendo um problema 
que se inscreve entre os que mais afligem os brasilei-
ros e brasileiras em todas as partes do País.

Pelas razões expostas, felicito com entusiasmo 
a Presidente Dilma, o Ministro Mário Negromonte, 
meu companheiro de partido, e todos os dirigentes e 
técnicos que estão conduzindo esse programa social 
tão relevante. A todos expresso o meu contentamento 
e afianço que têm, neste Senador da República, um 
aliado e um defensor.

É por isso que nós, nesta Casa, trabalhamos e 
apoiamos o Governo Federal, somos da base de apoio 
da nossa Presidente Dilma, pela maneira simples, ob-
jetiva e técnica na condução do nosso País. 

Nós, a população de Rondônia e especialmente os 
servidores públicos de nosso Estado, há muito tempo, 
temos uma perspectiva, meu amigo gaúcho Ari Saraiva 
e D. Cristina: é a transposição. Muitas expectativas se 
criaram e muitas campanhas se fizeram. Mas, quando 
aqui nesta Casa se aprovou a medida constitucional, 
eu disse que a redação estava incompleta.

Naquela época, os políticos me chamaram de 
analfabeto; que eu queria vir aqui ensinar a fazer o 
dever de casa. Eu não quero ensinar ninguém, jamais 
eu quis isso. Mas depois foi preciso fazer outro proje-
to de lei para que os servidores públicos do, à época, 
território de Rondônia fossem contemplados como os 
demais territórios do nosso Brasil.

Nos próximos dias, se Deus quiser, vai ser reali-
dade. Estive, na semana passada, almoçando com a 
Presidente Dilma e fiz um convite para que fosse visitar 
o nosso Estado, fosse fazer uma inspeção nas usinas 
de Santo Antônio e Jirau. Ao mesmo tempo, terá opor-
tunidade de ver o desvio das águas do rio passando 
pelas comportas de fundo, com parte da obra no rio 
Madeira já pronta. Ela confirmou, esta semana, a visita 
e estará no próximo dia 5 em nosso Estado, assinan-
do o decreto da transposição dos servidores, decreto 
tão sonhado, numa perspectiva que ultrapassa o limite 
dos Municípios e do nosso Estado, chegando a cada 
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um daqueles que contribuíram para fazer de Rondônia 
esse grande Estado da Federação brasileira. É com 
imensa alegria que vamos receber a nossa Presidente. 

Conclamo os servidores que serão contempla-
dos com a transposição para que estejam presentes 
nesse ato público. Ao mesmo tempo, vamos assistir à 
mudança, ao fechamento do rio, para que possamos 
dar continuidade às obras das usinas do rio Madeira 
e assim gerar emprego e renda para o nosso Brasil 
afora, garantindo o desenvolvimento e o progresso.

Por isso a Bancada Federal trabalha integrada 
tanto no Senado como na Câmara dos Deputados 
com um só propósito: não podemos perder os recur-
sos que estão destinados aos nossos Municípios e ao 
nosso Estado.

Muitos pensaram que eu iria imitar os que no pas-
sado ocuparam esta tribuna representando o meu Es-
tado que jogavam contra o nosso patrimônio, jogavam 
contra o nosso povo, jogavam contra o nosso Município, 
tentando prejudicar, na época, o Governador Ivo Cas-
sol; no entanto, estou fazendo exatamente o contrário, 
estou trabalhando unido e integrado, junto com nossos 
Pares, para que possamos, sim, levar benefícios ao 
nosso Estado de Rondônia, independentemente de 
cores partidárias. Todos sabem que em todos os par-
tidos temos gente boa, mas todos sabem também que 
em todos os partidos temos carne de pescoço. Todo 
mundo sabe que a luta pelos homens é a de fazer o 
bem-estar da sociedade, dos nossos irmãos.

É por essa razão que aqui, neste momento, que-
ro chamar a atenção do povo do Estado de Rondônia: 
no ano passado se criou uma expectativa de que iriam 
solucionar os problemas do nosso estado. Venderam 
ao nosso povo, Ari Saraiva e Júnior, meu chefe de 
gabinete, que iriam solucionar todos os problemas do 
Estado de Rondônia, especialmente na área de saúde.
Quase seis meses se passaram; até hoje são 172 dias, 
se não me engano, de administração do novo governo. 
Prometeram fazer uma saúde melhor do que a nossa.

Construímos hospital em Cacoal para 160 leitos 
e mais 30 leitos de UTI. O hospital está pronto desde 
30 de março do ano passado, foi comprado parte do 
equipamento, foi contratado pessoal. De 30 leitos de 
UTI tem 16 leitos instalados e só tem 7 funcionando.

Essa semana, Sr. Governador, morreu gente. Tem 
três na fila esperando sem saber quem vai sobreviver 
e quem vai morrer.

Levaram o Jornal Nacional ao nosso Estado para 
mostrar ao Brasila superlotação em Porto Velho, como 
se a culpa fosse nossa.

Eu nunca deixei faltar nada dentro do Hospital 
de Base João Paulo II, nem no Cosme Damião, hos-
pital infantil. Nós tínhamos uma equipe que trabalhava 

diuturnamente. Hoje, infelizmente, a saúde está um 
caos. Hoje, na verdade, a coisa está feia. Olhem que 
o Governador do meu Estado – não estou aqui só cri-
ticando; estou dizendo o que está errado – é médico, 
foi Prefeito da cidade de Ariquemes, foi Deputado Fe-
deral por três mandatos. 

A equipe não consegue tocar junto; um está to-
cando gaita, outro está tocando violão e o outro está 
com um auto-falante ligado.

Está faltando até algodão no Hospital de Base. 
Está faltando seringa no João Paulo II. Pessoas com 
fratura exposta esperam há mais de 60 dias, e diziam 
no dia da diplomação que não teriam nenhum pacien-
te no chão. Infelizmente o que nós vemos é o caos na 
saúde nos quatro cantos do Estado de Rondônia.

Eu não posso me calar. Não porque simplesmente 
sou de oposição, mas pelo contrário. É que o dinheiro 
que tem dá, pelo menos, para fazer 100% melhor do 
que aí está.

Foi prometido... Assumiram um compromisso com 
povo do nosso Estado, e as coisas não estão acon-
tecendo. As pessoas estão morrendo. Estão levando 
paciente do João Paulo II para tratar em Cacoal, che-
ga em Cacoal não tem médico, não tem material; volta 
para Porto Velho. O hospital de Cacoal, meu povo, não 
tem mais nem ambulância, as oficinas das secreta-
rias regionais, Ari, de que você cuidava, que faziam a 
manutenção das viaturas da Polícia Civil e do Corpo 
de Bombeiros, das ambulâncias viraram depósito de 
ferro-velho. A garagem central de Porto Velho parece 
mais uma concessionária abandonada, para não dizer 
que parece mais um depósito de carros apreendidos 
de contrabando que estão jogados ao relento e muitos 
precisam simplesmente de amortecedor, de um pneu 
ou de alguma parecida. E muitos setores trabalharam 
porque usaram a gordura que nós deixamos: era pneu, 
era peça nos quatro cantos do Estado de Rondônia. 
Hoje, infelizmente, nós vemos o contrário; hoje a Poli-
cia Civil e a Policia Militar estão com o pires nas mãos 
para consertar as suas viaturas. E ambulância, que 
era o mínimo, que tinha que estar rodando não está. 
A dificuldade que estão tendo para tocar... E cadê os 
parceiros que ajudaram esse governo? Onde estão? O 
que fizeram e o que vão continuar fazendo? Vão deixar 
essas pessoas morrendo? Vão deixar faltar algodão? 
Vão deixar faltar seringa, gente? Não dá para aceitar.

Eu era Governador até o ano passado – dois 
mandatos –, quantas vezes fui aos hospitais, quantas 
vezes de madrugada, para verificar o que faltava, o 
apoio em todas as áreas. 

O que me entristece é que prometeram regio-
nalizar a saúde em todos os municípios e não é isso 
o que está acontecendo. E a cidade de Ji-Paraná? 
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No passado, na época da campanha, disseram que 
a incompetência da saúde de Ji-Paraná era culpa do 
Ivo Cassol. E agora, Sr. Prefeito Bianco, de quem é 
a culpa? O senhor tem um secretário que, na época, 
era secretário adjunto do Estado. De quem é a culpa 
agora? A política já passou. Não tiveram competên-
cia, Ari Saraiva, de comprar material ortopédico de um 
convênio que eu fiz e tiveram que devolver o dinheiro 
depois de 24 meses e aí foram dizer que eu era culpa-
do. E o que mais me entristece, é que há poucos dias 
devolveram o dinheiro – se não me engano – do novo 
Ji-Paraná para fazer uma praça, de cento e poucos mil 
reais, cento e sessenta mil reais porque não tiveram 
competência para fazer a licitação e contratar a obra. 

Eu aqui não posso me calar.
Não tem jeito, Sr. Presidente. Eu passei pelo Exe-

cutivo municipal. Fui o 22º melhor Prefeito do Brasil na 
área de saúde e de administração. Desdobrei-me para 
fazer uma das grandes administrações públicas do 
meu Estado. Denunciei os desonestos e os corruptos 
por este Brasil afora.

Foi por lá que começou a limpeza aqui em Bra-
sília. Muitas vezes, o pessoal perguntava o seguinte: 
“Quantos desonestos, ladrões e corruptos existem no 
meio político de Rondônia?” Eu dizia: “Não se preo-
cupem, não. Em Brasília, há muito mais”. E aí veio o 
mensalão, o mensalinho, o mensalato; veio tudo pe-
gando todo mundo pela frente. Mas foi por lá que co-
meçou. Depois, veio o Roberto Jefferson aqui e deu 
continuidade. É disso que precisam.

Eu quero conclamar os servidores públicos do 
Estado de Rondônia. Se vocês souberem de alguma 
irregularidade em qualquer lugar, denunciem. Façam 
como eu fiz no passado. Gravem, documentem. Ah, 
você não quer se expor? Não se preocupe, não. Mande 
para mim. Aqui tem café no bule. Depois eu enfrento 
adiante, porque muita gente não quer se expor em 
várias áreas.

O que nós não podemos é ver um Estado que 
arrecadou mais de 30%, mas que, neste ano, com o 
aumento de receita, já está com o orçamento aniqui-
lado em várias áreas, em vários setores. Não posso 
concordar com isso. Ah, mas sou oposição. Eu sou 
oposição, mas não sou contra o meu Estado. Não é por 
causa disso que vou deixar de levar recursos para lá.

É preciso, sim, com os recursos existentes, ter 
competência para poder administrar. E isso está fal-
tando! Isso está faltando, porque a administração nem 
completou seis meses e não há material ortopédico, 
não há seringa, não há isso, não há aquilo, não há 
aquilo outro.

Da mesma maneira, eu assisti, no Fantástico, no 
final de semana, e no Jornal Nacional, a uma notícia 

de que, em São Paulo, havia vários profissionais da 
saúde que ganhavam sem trabalhar. No meu Estado, 
eu fiz uma limpa na época. Eu botei casca de ferida 
como o cara que fazia o ponto de todo mundo, porque 
na época não tinha ponto eletrônico. Fazia uma hora 
extra, pagava. Fazia um plantão extra, pagava. Mas, 
também, se não trabalhava, peia; descontava. Não 
tinha que dar moleza, não, gente, porque para lavar 
a cabeça de burro a gente usa água e sabão. Então, 
não se pode perder tempo, não. Trabalhou, tem que 
ganhar, em qualquer setor.

Agora, da maneira que está a situação, as coisas 
estão complicadas. Nesta semana, faleceu uma senhora 
na cidade de Cacoal – havia mais três na fila que não 
sei se já não morreram – por falta de atendimento. E, 
olha, construímos um hospital com trinta leitos na UTI, 
sendo que dezesseis já estão com equipamento, mas 
só sete funcionando.

E o hospital com 18.500 m2 de Cacoal tem meia 
dúzia de pessoas internadas; tem meia dúzia de cirur-
gias, com cinco salas de cirurgia, seis salas de cirur-
gias, e não fazem cinco cirurgias por dia.

O que precisamos é deixar o apadrinhamento 
político de lado e começar a colocar técnicos compe-
tentes e responsáveis em todas as áreas. Mas, para 
isso, precisamos colocar gente que queira trabalhar e 
não pessoas que de repente queiram ajeitar a vida do 
modo fácil, desonesto e corrupto, que não venha ao 
encontro da vontade do povo.

E olha, Sr. Presidente, eu andei nos quatro cantos 
de Rondônia, como tenho andado. Fui a três exposições 
agropecuárias nesse final de semana. Fui à Exposição 
de Colorado do Oeste – e deixo o meu abraço para o 
povo de Colorado do Oeste e para o Prefeito Enedino 
–, fui à cidade de Brasilândia, com o Prefeito Silas, 
também à exposição agropecuária, e fui à cidade de 
Espigão do Oeste, com a nossa amiga Lúcia Teresa, 
ex-Prefeita, nossa primeira suplente de Deputado Esta-
dual também. Andando nos quatro cantos, vi a alegria 
do povo com o Senador Ivo Cassol. Eu até esperava 
que o povo de Rondônia fosse fazer uma reflexão e 
esperar, no mínimo, três anos para comparar o meu 
governo com o dos atuais. Mas não se passaram nem 
seis meses e o pessoal já diz que está com saudade.

Ao mesmo tempo, quero dizer ao povo de Rondô-
nia que ele tem um parceiro na pessoa do Ivo Cassol, 
tem um companheiro na pessoa do Ivo Cassol, porque 
precisamos continuar irmanados no setor produtivo 
para gerar riqueza e renda.

Ao mesmo tempo, temos vários municípios em 
festa esta semana. Nós temos o Município de Parecis, 
que o Prefeito me ligou hoje, convidando para a festa 
no final de semana. O Município também de São Feli-
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pe, aniversário também da cidade, nesse final de se-
mana. Nós temos, na cidade de Vilhena, a maior feira 
agropecuária no Estado de Rondônia, onde vai ter a 
cavalgada, no sábado de manhã.

Enfim, são as feiras agropecuárias fomentando o 
comércio e a indústria do nosso Estado de Rondônia. 
Convido o Presidente, Senador Ataídes, para que vá, 
um dia, nos visitar lá, como os demais Senadores, para 
verem a riqueza extraordinária que tem esse Estado, a 
pujança que tem. É o Estado que, nos oito anos pas-
sados, esteve com o maior índice de desenvolvimento 
e crescimento do Estado, no Brasil. Esse foi o Estado 
de Rondônia.

Mas, ao mesmo tempo, temos de aqui colocar um 
ponto de interrogação. As obras das usinas são passa-
geiras, e nós precisamos nos preocupar com o futuro, 
mesmo que nós tenhamos a transposição pela frente. 
Mas com a presença e participação dos 52 Prefeitos, 
com responsabilidade, juntamente com o Governo do 
Estado, com os 24 Deputados Estaduais, com os três 
Senadores e os oito Deputados Federais, trabalhar só 
com um propósito, num alinhamento só. Não estamos 
aqui discutindo a questão partidária e política do ano 
que vem ou do que vem pela frente. Nós estamos aqui 
discutindo gestão pública. E gestão pública se faz com 
determinação, arrojo e responsabilidade. Ao mesmo 
tempo, é um trabalho que ninguém faz sozinho. É um 
trabalho em que eu sempre digo, Sr. Presidente, que 
ninguém é bom sozinho. 

Mais um minuto, Sr. Presidente. 
Só existe, Sr. Presidente, uma pessoa boa quando 

tem várias pessoas boas junto. E eu sempre digo mais: 
liderança e respeito não se impõem. Liderança e res-
peito, não se chega com uma metralhadora impondo, 
prendendo e fazendo em cima de pessoas decentes 
e trabalhadoras. Chega-se conquistando e mostran-
do que se é capaz de ajudar a fazer o melhor. É isso 
que nós buscamos não só para Rondônia, mas para 
o Brasil. Nós buscamos, aqui nesta Casa – e aqui eu 
dei entrada em vários projetos –, beneficiar e melhorar 
ainda mais o nosso País.

Por isso eu desejo a todo mundo que está nos 
assistindo, de Rondônia e do Brasil, um bom feria-
do, um bom final de semana. Estarei percorrendo os 
quatro cantos do meu Estado de Rondônia enquanto 
muitos pensam que o Senado para na quinta-feira. 
Nós paramos aqui, mas eu gostaria que aqueles que 
nos criticam... 

Só um minuto para encerrar porque é importan-
te, Sr. Presidente.

Muitas vezes eu vejo chacota da imprensa, fazen-
do de conta que esta é uma Casa que não trabalha. 
Eles acham que é só aqui nesta Casa. Aqui a gente 

chega segunda-feira de tarde, segunda-feira à noite, 
trabalha até terça de noite, trabalha quarta-feira à noi-
te, volta à meia-noite para o Estado de Rondônia, de-
pois vai visitar a nossa base, estar presente em todos 
os eventos que acontecem, enquanto os outros ficam 
muito bonitos no microfone, falando mal da gente. E 
muitas vezes esta Casa não defende a gente.

Não sei se gosto de confusão ou não, mas eu gos-
to da coisa certa. Por isso agradeço a Deus e espero 
que todos sempre nos ajudem a fazer dias melhores. 
Agradeço esta oportunidade e a compreensão de todos.

Bom feriado e que Deus abençoe todo mundo. 
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/

PSDB – TO) – Pela Liderança do partido, com a pa-
lavra o ilustre Senador Cristovam Buarque, por favor.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, só para confirmar: após o 
Senador Cristovam Buarque, eu estou inscrito? Após 
o discurso, que certamente será brilhante, do Senador 
Cristovam Buarque, eu gostaria de usar a palavra para 
encerrar esta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Perfeito, Senador.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Obrigado.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Já estou com a palavra?

O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Já está com a palavra sim, ilustre Se-
nador.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o Ocidente inteiro tem uma dívida muito grande 
com a Grécia antiga. E nós, brasileiros, o Brasil, como 
parte desta civilização ocidental, também temos muitas 
dívidas com a Grécia antiga. Mas, de repente, acho 
que a gente começa a ter uma dívida com a Grécia 
de hoje. É a dívida de perceber os alertas que estão 
vindo da Grécia para nossos países.

Os países europeus já despertaram para o risco 
às suas economias, em função daquilo que está acon-
tecendo na Grécia. Nós também precisamos prestar 
atenção ao que está acontecendo naqueles países 
europeus. 

A crise na Grécia era invisível, imperceptível até 
há alguns anos. Um país que adquiriu uma moeda forte, 
como o euro; um país que foi capaz de fazer as Olim-
píadas, como eles fizeram; um país que, de repente, 
pelos gastos públicos, pela incapacidade de desva-
lorizar e ajustar a sua moeda à realidade dos preços 
entre os diferentes países, fica amarrado ao euro, e 
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seus preços, portanto, são os mesmos de todos os 
outros países, e cai o turismo e caem as exportações. 

Para completar, além da moeda supervalorizada, 
além dos gastos públicos elevados, fizeram manipu-
lação das informações, Senador Valadares, durante 
anos. O povo grego não sabia a realidade dos gastos. 
Os organismos internacionais não sabiam a realidade 
da crise. De repente, caiu tudo!

Nós estamos numa situação muito diferente da 
Grécia de hoje, mas a Grécia estava numa situação 
muito diferente da que está hoje há cinco, seis anos.

Nossa economia hoje está bem, mas precisamos 
alertar: ela não vai bem. E a diferença entre estar bem 
e ir bem é que estar bem é uma análise conjuntural, do 
momento, e ir bem é uma análise estrutural, do futuro. 

A nossa economia, é claro que vai bem. Nós so-
mos a sétima economia do mundo. Nossa economia 
vai bem. Nós temos tido crescimento sistemático de 4% 
ao longo dos últimos anos, entre 2003 e 2010. Nós não 
apenas crescemos o PIB, que chegou a três trilhões e 
quase setecentos bilhões de reais. Mais que isso, a ren-
da do trabalhador brasileiro cresceu nos últimos anos, 
o que, às vezes, não acontece com o crescimento do 
PIB, em que só cresce a renda para alguns poucos, e 
não para os trabalhadores.

A nossa economia, a gente pode dizer também 
que vai bem, porque não apenas cresceu o Produto 
Interno Bruto, a renda nacional, mas cresceu a renda 
per capita, ou seja, poderia ter acontecido diferente: o 
produto crescia, mas a população crescia mais ainda 
e a renda per capita não crescia. Ela cresceu no Bra-
sil. Nós conseguimos – e é preciso aí louvar o governo 
do Presidente Lula – que o salário mínimo crescesse 
sistematicamente acima da inflação. Em função disso, 
nós podemos dizer que conseguimos. Hoje, há uma 
demanda crescente das classes C e D. Também po-
demos perceber uma demanda crescente da classe 
E, graças ao Bolsa Família, nascido do Bolsa Escola.

Eu creio que, por tudo isso, a gente pode dizer 
que a economia vai bem, mas ainda dá para acrescen-
tar algumas coisas. Por exemplo, nós temos risco de 
inflação, mas pequeno. A inflação não está nem alta, 
nem fora de controle. Nós temos um sistema bancário 
sólido, de acordo com todos os indicadores que a gen-
te tem, inclusive com o Índice de Basiléia, que analisa 
os bancos de todo o mundo. Dá para dizer, sim, que 
a economia vai bem por diversos indicadores que nós 
temos. Apesar disso e mesmo com a moeda forte e 
sólida, que é outro indicador positivo que nós temos, 
apesar disso, dá para ficar preocupado, cada um de nós.

E eu, ao mesmo tempo em que louvo a boa po-
sição, quero fazer um alerta, nos mesmos moldes que 

alguns devem ter feito na Grécia de cinco, seis, sete 
anos atrás, e os alertas não foram atendidos. 

O primeiro alerta é no que se refere aos pontos 
que são positivos, mas carregam um pouco de dúvi-
da. Por exemplo, nós temos uma grande exportação, 
apesar do real supervalorizado, mas nós estamos com 
déficit da balança comercial. E isso é muito preocupan-
te. Isso pode levar, em algum momento, a uma queda 
da moeda brasileira com a desvalorização, que trará 
vantagens nas exportações, mas trará desvantagens 
dramáticas no nível de inflação.

Temos uma moeda forte que não tem se desvalo-
rizado. Ao contrário, tem se valorizado. Mas estamos já 
com indicadores de inflação. E a inflação continuando, 
a moeda cai automaticamente.

Temos uma transferência de renda para a popu-
lação pobre, que é um dos grandes indicadores, mas 
ela não é capaz de dar o salto para tirar os pobres da 
pobreza. Ela apenas dá renda aos pobres – o que já 
é uma coisa boa – que lhes permite comprar bens es-
senciais. Mas ninguém compra alfabetização com ren-
da. Ninguém compra a escola do filho com renda, nas 
camadas pobres. Só os muito ricos podem pagar por 
isso. Ninguém compra um sistema de saúde bom com 
salário mínimo, com salários baixos. A prova é que a 
classe E tem melhorado, Senador Ataídes, mas a gen-
te vê a tragédia da saúde todos os dias pela televisão.

Esses são três itens preocupantes. Mas têm al-
guns que são bem mais, porque não há dúvida sobre 
eles. São os elementos que acendem uma luz pelo 
menos amarela para adiante.

O primeiro deles – e o Senador Arruda até tocou 
nisso – é o caso do endividamento. Mas eu nem falo 
do endividamento em geral. Falo especificamente do 
endividamento das famílias brasileiras. Hoje, as famílias 
brasileiras estão endividadas, por 100 meses, algumas. 
E o grave é que, sem esse endividamento, a economia 
não cresce. Porque nós crescemos vendendo produtos 
para uma população que não tem renda suficiente para 
comprar, e a única forma é postergar o pagamento, por 
meio de empréstimo bancário. Esse endividamento é o 
risco do que aí fora se tem chamado de “bolhas”, que 
explodiram nos Estados Unidos no setor imobiliário e, 
aqui, podem explodir no setor dos bens de consumo.

É preciso estar alerta ao grau de endividamento 
das famílias. Mas não só isso: é preciso estar alerta 
também ao grau de endividamento das empresas bra-
sileiras. E aí há dois tipos de endividamento. O endivi-
damento positivo para investir, que é ameaçador, mas 
é positivo, é um risco necessário. Mas tem um outro: 
é o endividamento para pegar dinheiro lá fora e espe-
cular aqui dentro na taxa de juros alta. 

Essa é uma ameaça estrutural. 
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A outra é a taxa de juros, mas não sejamos sim-
plistas, como alguns são ao dizerem: “A taxa de juros 
está alta, vamos baixar a taxa de juros para evitar esse 
problema”. Há uma relação estrutural que define a taxa 
de juros. A taxa de juros não é fruto apenas da vonta-
de do Banco Central ou dos donos dos bancos ou do 
Governo, que é dono do Banco do Brasil. Não! A taxa 
de juros tem a ver com o excesso de endividamento. A 
taxa de juros tem a ver com o nosso consumo eleva-
do que exige endividamento e que faz subir a taxa de 
juros. Não tem jeito de baixar a taxa de juros quando 
todo mundo está querendo pegar dinheiro empresta-
do, como acontece hoje o povo brasileiro. Esse é um 
ponto perigoso. 

E a taxa de juros também é relacionada a outro 
aspecto em que se precisa acender uma luz amare-
la, quase vermelha, que são os gastos públicos. E os 
gastos públicos têm que ser analisados, pois são de 
dois tipos: tem o gasto público para investimento, que 
traz vantagens; agora, tem o gasto público para cus-
teio, que traz vantagem apenas imediata, dinamizando 
a demanda. Agora, os gastos em investimos com por-
tos, estradas, escolas, universidades, hospitais, esses 
gastos de investimentos trazem benefícios permanen-
tes, mas o custeio traz benefícios apenas momentâne-
os, conjunturais. Parte da boa situação da economia 
brasileira hoje se deve aos gastos públicos, mas são 
benefícios conjunturais.

Nós temos que analisar também o problema da 
nossa infraestrutura. Esse é um gargalo que só será 
superado quando tivermos grandes investimentos do 
setor público. Esses grandes investimentos do setor 
público só serão viáveis quando tivermos uma relação 
da renda pública com custeio menor que com investi-
mento. Nós temos que tomar cuidado, porque a infra-
estrutura pode inviabilizar a continuidade da boa situ-
ação em que está a economia brasileira, mas em que 
não anda a economia brasileira, porque ela anda sobre 
as estradas, sobre os portos, sobre as universidades.

Nós temos um problema sério de burocracia que 
atrapalhará e inviabilizará a continuidade da economia 
brasileira. Temos que quebrar essa máquina burocráti-
ca que dificulta cada ação para dinamizar a economia, 
mas temos de ter cuidado para não destruirmos a bu-
rocracia em troca de destruirmos também as regras, os 
sistemas de controle, os segredos que estão querendo 
quebrar, para que se possam fazer mais rapidamente 
os estádios de futebol. Quebra a burocracia, mas que-
bra a transparência e “desinstitucionaliza” os investi-
mentos. Isto é um problema: como ter instituições sem 
burocracia, que dê tranquilidade ao funcionamento da 
economia, sem amarrá-la, impedindo que ela cresça. 

Temos o problema da corrupção. É difícil manter 
uma economia crescendo por muito tempo se grande 
parte do dinheiro público, e mesmo do dinheiro privado, 
vaza e sai do sistema sob a forma de corrupção, que 
serve para aumentar a bolha, inclusive como forma de 
lavagem de dinheiro, que não traz rentabilidade e di-
nâmica. A corrupção é um entrave que o Brasil precisa 
perceber como uma luz muito forte de alerta para o ris-
co de uma economia, que está bem, começar a ir mal. 

Temos o problema do corporativismo, em que 
cada um defende o seu e ninguém defende o de todos. 
Cada setor quer crescer, seja na defesa de salários, 
seja na defesa de lucros, seja na defesa de rendas, e 
ninguém quer abrir mão para um bem comum de toda 
a economia brasileira. O corporativismo, que divide a 
República brasileira em uma quantidade de “micror-
repúblicas”, é uma ameaça à continuidade do estado 
em que a economia está hoje. Esse corporativismo é 
capaz de fazer com que a economia, que está bem, 
vá mal daqui a algum tempo. 

Temos o problema da inflação. Felizmente, os 
indicadores mensais estão demonstrando uma redu-
ção da sua tendência de crescimento, mas é preciso 
lembrar que essas tendências são, às vezes, sazonais. 
Elas são reflexos daquele mês, que naturalmente, a 
cada ano, apresenta indicadores menores. Não dá 
para comemorar plenamente a redução das taxas de 
inflação desses meses, embora devêssemos tomar 
isso com certo alívio, porque tragédia seria se esti-
vessem crescendo. 

Temos o problema sério da carga fiscal. Manter o 
crescimento da economia com quase 40% de receita 
fiscal – e essa receita gasta em custeio - é uma ame-
aça, um alerta, uma luz quase vermelha, tanto porque 
provoca inflação, quanto porque mantém a taxa de juros 
elevada, como também porque impede que o dinheiro 
vá, como deveria, para construir a infraestrutura. 

Temos um problema seriíssimo: a história brasi-
leira é uma psicologia coletiva brasileira do problema 
da alta preferência nossa, do Brasil, por consumo, 
deixando de lado a inflação, diferentemente de mui-
tos países. A China chegou a poupar 40% da renda. O 
Brasil não consegue poupar 20%. E quem não poupa 
em sua casa sabe dos problemas que vai ter adian-
te. O país que não poupa tem os mesmos problemas 
que tem uma família que não poupa. A família que 
não guarda dinheiro é o país que não guarda dinhei-
ro - não guardar no colchão, mas guardar investindo, 
guardar produzindo.

Temos o problema sério da desigualdade. Mes-
mo que se diga que hoje a desigualdade é menor que 
há alguns anos - e pode até ser -, tudo indica que a 
desigualdade brasileira diminuiu menos que em quase 
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todos os outros países. Essa é uma tendência recente, 
felizmente, dos últimos anos: uma ligeira diminuição da 
renda. Primeiro, o Brasil comemora ser um dos últimos 
e não ser o primeiro. Jamais o Brasil comemoraria sua 
posição na redução da desigualdade, se a nossa sele-
ção de futebol estivesse na mesma posição na Copa 
do Mundo, quando só comemoramos quando somos 
campeões. Na desigualdade, estamos comemorando 
não ficarmos fora da Copa, termos passado pelas eli-
minatórias, mas sem termos uma posição igual a de 
outros países. Mais grave ainda: estamos falando de 
desigualdade de renda, mas não estamos falando de 
redução de desigualdade da saúde, de redução de de-
sigualdade da educação, de redução de desigualdade 
do transporte público, comparando com os outros. Essa 
desigualdade é grave.

Presidente, guardei por último, de propósito, o 
que sempre falo. A educação é um gargalo que pode 
inviabilizar o crescimento brasileiro daqui a alguns 
anos. Até o séc. XIX, era possível crescer sem preci-
sar de boa educação. Bastava ter terra fértil e a gente 
exportava as nossas, como hoje chamamos, commo-
dities. Bastava terra fértil e escravos; depois, terra fér-
til e imigrantes pobres; depois, terra fértil e máquinas 
colheitadeiras. Hoje, não! Hoje, para uma economia 
ser sólida e estável, ela tem que exportar bens de alta 
quantidade de inteligência, ela tem que exportar pro-
dutos de alta tecnologia. E produtos de alta tecnologia 
só são viáveis em um país quando há educação boa 
para todos. Essa educação boa para todos permite 
uma boa educação para alguns na universidade e essa 
universidade boa permite grandes centros de ciência 
e tecnologia, casados com o setor industrial, criando 
novos produtos. Não há futuro, por melhor que este-
ja hoje a economia, para a economia ir em frente, se 
não formos capazes de dominar ciência e tecnologia, 
a serviço da economia.

Nesta semana, eu vi - não consegui identificar a 
fonte - que uma fábrica de tablets, esses novos com-
putadores que a gente usa por aí, deixou de vir para 
o Brasil por falta de engenheiros na quantidade que 
se precisava, na quantidade e na qualidade. Como foi 
com os tablets, isso é em quase tudo. Hoje, nós impor-
tamos os remédios de qualidade, os equipamentos de 
saúde de qualidade. Hoje, nós importamos tudo que 
exige alta quantidade de inteligência ali dentro. Até 
com os aviões da Embraer, essa maravilha da indús-
tria brasileira que tanto nos orgulha, grande parte dos 
mais sofisticados componentes, aqueles que exigem 
mais inteligência, é importada. Pode-se dizer que isso 
é resultado da globalização, mas por que os outros 
países globalizados importam nossos produtos primá-
rios e nós importamos os produtos de alta tecnologia?

Lembro, para deixar como uma coisa bem con-
creta, que este País, que deixa de receber fábrica de 
tablets, computadores modernos, por falta de enge-
nheiro, tem uma das maiores conquistas de sua histó-
ria, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, com 
o seu futuro, de certa maneira, arranhado, porque os 
seus professores vão se aposentar e a gente não está 
vendo dinheiro suficiente para contratar novos. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB - 
SE) – V. Exª me concede um aparte, Senador?

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT - DF) 
– Darei em um minuto.

Mais grave que isso: por causa do corporativismo 
deste País, hoje, é difícil contratar professores para o 
ITA, porque ganha-se muito mais em outros setores 
da economia. Outros setores da economia, que prefi-
ro nem citar, pagam salários muito superiores aos dos 
professores do ITA. Basta dizer, para que vocês vejam 
quais são os setores que conseguem atrair os melho-
res, que o salário de um professor hoje do ITA, lá em 
cima, não deve chegar a R$8 mil, R$10 mil. E a gente 
tem setores da economia pública brasileira que ganha 
R$18 mil, como primeiro salário, não raro R$23 mil. O 
de um professor do ITA dificilmente chega a R$10 mil. 

Tudo isso – e vou passar o aparte ao Senador Va-
ladares – mostra que a economia brasileira está bem, 
mas não vai bem. Ela está bem do ponto de vista de 
hoje, na conjuntura; ela não vai bem do ponto de vista 
do futuro por razões estruturais. E o que estou fazen-
do aqui hoje, de certa maneira, é uma continuação do 
que fez o Senador Pedro Simon do ponto de vista da 
política. Ele fez alertas à Presidenta Dilma, do ponto 
de vista da ética no seu Governo, do ponto de vista 
das decisões do seu Governo, politicamente; eu estou 
fazendo esse alerta do ponto de vista da economia. E 
o faço com a tranquilidade de quem pertence ao bloco 
de apoio, porque o bom apoiador é aquele que alerta 
dos riscos que sofre o governo que ele apoia.

Essa é a minha fala, Sr. Presidente, mas eu gos-
taria, com muito prazer, de dar um aparte ao Senador, 
que representa tão bem uma parte do meu Nordeste, 
Senador Valadares.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Com a anuência do nosso Presidente, eu gos-
taria, em primeiro lugar, de dizer que o discurso de V. 
Exª, como sempre, é um discurso focado na substân-
cia, na verdade, na eloquência e, acima de tudo, no 
compromisso que tem V. Exª com o Brasil. Compreendo 
que as suas palavras vêm ao encontro de toda a socie-
dade brasileira no sentido de que nós aqui, da base, 
devemos apoiar o Governo naquilo que for essencial 
ao nosso País, mas também alertar o Governo, e V. 
Exª o faz com muita propriedade, quando afirma que 
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há técnicos, em determinados setores, faltando para 
a implantação de indústrias em nosso País. No que se 
refere ao tablet, ou seja, ao iPad que será implemen-
tado, construído aqui no Brasil, não há nenhum fator 
impeditivo. Já foram contratados, segundo informações 
do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, Senador 
Mercadante, 175 engenheiros, que foram fazer estágio, 
um treinamento lá na China. Agora, há necessidade de 
mais 200 engenheiros. Daí que a fábrica, de nome de 
Foxconn, a fim de fazer essa indústria, vai ter a neces-
sidade de mais técnicos, de mais engenheiros, e por 
isso adiou a implantação da fábrica do mês de julho 
para o mês de setembro. Mas não vai o Brasil deixar 
de ganhar essa fábrica. Portanto, acho que o futuro 
depende muito justamente da montagem de uma es-
trutura nas universidades, na pesquisa, nas escolas do 
Brasil inteiro, particulares e públicas, dando prioridade 
à formação de técnicos nas mais diferentes áreas: área 
de informática, de engenharia, de mecânica, de quí-
mica, de física, enfim, todas essas carreiras técnicas 
que exigem do Brasil muito esforço, muito trabalho, 
muito dispêndio financeiro e compromisso com o futu-
ro. Por isso, parabéns a V. Exª. Na próxima terça-feira, 
não só o PSB, mas também o PDT estará junto com 
a Presidenta Dilma, e lá V. Exª terá a oportunidade de 
enfocar pessoalmente esse assunto tão importante 
da preparação do futuro para o Brasil tecnológico, o 
Brasil da modernidade.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Senador Valadares, quero agradecer muito, porque 
eu próprio tinha dito que ouvi falar que a empresa não 
estava fazendo o projeto por falta de engenheiro e que 
eu ia buscar as fontes. O senhor confirmou, apenas 
lembrando que é um adiamento, por enquanto. Mas, 
de qualquer maneira, é fato.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Foram contratados 175 engenheiros, que foram 
à China fazer o estágio, o treinamento, a qualificação. 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Mas ainda faltam 200, não é isso? 

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Ainda são necessários 200 engenheiros. Natu-
ralmente que a empresa vai encontrar e vai conseguir 
formular o seu projeto.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Mas, veja bem: primeiro, confirma que de fato 
há esse problema; segundo, estamos mandando para 
a China? Faz 30 anos a China estava muito atrás do 
Brasil. Agora mandamos para a China? Ou manda-
mos para a Coreia, que 30 anos atrás estava saindo 
de uma guerra, estava muito atrás do Brasil? Ou va-
mos mandar para a Irlanda, que 20 anos atrás estava 
muito atrás do Brasil? 

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – A fábrica é da China, Senador.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Muito bem. A China, então, é capaz até de in-
ventar o produto.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – É claro. A China está muito acima...

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Muito acima de nós. Mas 30 anos atrás ela estava 
atrás. Quarenta anos atrás, a Coreia estava saindo de 
uma guerra, com tudo desarticulado. Hoje eles inven-
tam também os produtos.

Primeiro, nós não inventamos um tablet, não 
conseguimos. Nós vamos fabricar aqui um chamado 
qualquer coisa em chinês. Não vai ter um nome brasi-
leiro. Como nossos carros; não há um carro brasileiro, 
com nome brasileiro. Ou com nome coreano. A gente 
não inventa o produto.

E até mesmo engenheiros temos de mandar se-
rem treinados, porque não estão prontos. Além disso, 
vamos falar com franqueza: 170, 300, 500, 1000, 5000 
engenheiros para um país de 200 milhões de habitan-
tes não é nada, Senador Valadares! 

É muito pouco! A gente não fez o esforço, e faz 
muito mais de vinte anos que tem gente dizendo que 
isso vai acontecer.

Este discurso pode ser o primeiro meu, mas 
quantas pessoas vêm alertando que isso vai aconte-
cer? Por que a índia descobriu, a Coreia descobriu, a 
China descobriu e começaram a investir em educação, 
a formar a mão de obra, e a gente não o fez? Agora, a 
gente está correndo atrás do prejuízo, mas do prejuízo 
para formar o técnico que vai montar as peças, e não 
para formar o cientista que vai inventar o produto. Nós 
não temos nem como imaginar inventar esses produ-
tos hoje, daqui a dez, quinze ou mesmo vinte anos, a 
não ser com uma revolução na educação o que espero 
que seja possível. 

Pois bem, o que estou fazendo é o que alguns 
vêm fazendo há muitos anos: alertando. E lembre-se 
de que deixei a educação por último. Antes disso, eu 
li, exatamente, creio que quinze itens que ameaçam 
o futuro da economia brasileira. A educação é um de-
les, mas os outros – nesse tempinho eu concluo –, só 
para citar, são: o endividamento das famílias, o endi-
vidamento das empresas, a dívida do setor público, 
os gastos públicos, as limitações da infraestrutura, a 
institucionalidade, a burocracia, a corrupção, o corpo-
rativismo, a inflação, a carga fiscal, a baixa poupança 
e a desigualdade. 

São luzes amarelas acendendo diante de nós. 
Temos condições de desarmar todas elas, se nós as 
vemos. Quem não vê o sinal amarelo não consegue 
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parar o carro. Por favor, vejamos que há sinais amarelos 
que podem ficar vermelhos em pouco tempo e parar 
uma coisa tão boa que temos tido, que é uma boa eco-
nomia brasileira, que está bem, mas que não vai bem. 

Era isso, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/

PSDB – TO) – Senador Cristovam, quero parabeni-
zá-lo por esse belíssimo discurso, que, na verdade, 
é peculiar a V. Exª, mas gostaria de fazer um ligeiro 
comentário sobre tantos itens de tamanha relevância 
que o senhor colocou hoje nessa tribuna desta Casa. 

O senhor se refere à dívida das pessoas físicas. 
É grave, mas é muito grave mesmo. É sabido por todos 
nós que o consumo alavanca a economia de um País, 
mas ela pode ter o outro lado, que é muito perigoso. 
Eu vejo que, a médio e longo prazo, o povo brasileiro, 
as pessoas físicas estão comprometidas, e isso com-
promete a nossa economia.

O senhor também falou sobre a nossa infraes-
trutura, que também é um grande gargalo. Isso tem 
tolhido muito o crescimento do nosso País. Percebo, 
meu Senador, que a iniciativa privada tem até feito a 
sua parte, mas a parte pública, os órgãos públicos, 
o Governo deixa a desejar. É uma colocação que eu 
gostaria de fazer.

O senhor também falou sobre a corrupção. Isso 
é uma coisa que corrói, que destrói qualquer Nação, 
e essa corrupção no nosso País virou moda. É lamen-
tável. Antigamente, falava-se da Lei de Gerson, hoje 
já não é mais a Lei de Gerson; hoje, ser desonesto 
neste País, infelizmente, passou a ser qualidade, mas 
isso não é verdade, e nós vamos mudar esse quadro.

Além da corrupção, meu Senador, o que mais me 
preocupa é a irresponsabilidade dos nossos gestores – 
com as exceções, evidentemente – e a incompetência. 
Isso me preocupa muito. Essas obras inacabadas neste 
País... Quantos bilhões não há ali que poderiam ir para 
a saúde pública e evitar a morte de milhares e milha-
res de crianças, não nos hospitais, mas nas filas dos 
hospitais? Eu também não poderia deixar de colocar.

O senhor disse, sobre a nossa economia, que ela 
está boa, e ortodoxamente não está boa. Eu poderia 
concluir da seguinte forma: a nossa economia tem an-
dado, tem caminhado por osmose.

Muito obrigado. Fiquei muito contente com o dis-
curso de V. Exª.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Eu que fico contente. Agradeço a sua generosidade 
com o tempo e seus comentários finais.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/

PSDB – TO) – Com a palavra o nosso Senador Anto-
nio Carlos Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Senador Cristovam Buarque, na sapiência 
que lhe é peculiar, analisando a situação do Brasil, re-
conheceu que o nosso País vai bem. Apenas ele disse 
que está bem, mas não vai bem.

Eu digo de outra forma. Acho que o Brasil vai 
bem, mas precisa melhorar. Esse é o esforço que nós 
todos devemos fazer, o Governo da Presidenta Dilma, 
no intuito de colocar no Brasil uma estrutura de ensino 
adequada e capaz de oferecer, no futuro, tudo aquilo 
de que nós precisamos para desenvolver na ciência 
e na tecnologia. 

Esse esforço precisa ser desenvolvido a cada dia 
do nosso governo.

O Brasil melhorou? Sem dúvida alguma. Avançou 
em vários aspectos, principalmente no aspecto social. 
Aquela dívida social tremenda que nós tínhamos, de 
milhões de pessoas passando fome e vivendo na mi-
séria, hoje, nós podemos dizer que, com os programas 
de distribuição de renda que foram feitos no Brasil, que 
estão sendo executados e outros novos surgindo, como 
o Brasil Sem Miséria, estão recompondo aquela solida-
riedade que sempre foi uma qualidade do brasileiro. A 
solidariedade ao ser humano. A solidariedade a todos 
aqueles que, direta ou indiretamente, poderiam e, no 
entanto, por motivos sociais, não estão participando 
ativamente do crescimento do nosso País, os chama-
dos miseráveis.

Portanto, Senador Cristovam Buarque, concordo 
com V. Exª em gênero, número e grau, que o futuro 
do Brasil depende disto, do investimento no setor edu-
cacional, com foco nas condições das universidades, 
para que as pesquisas sejam fomentadas, para que 
as novas escolas técnicas que estão surgindo, surjam 
ainda mais, para que haja uma expansão universitária 
ainda maior do que já houve no governo do Presidente 
Lula. Lá, no próprio Estado de Sergipe, nós já temos 
a expansão da universidade federal para os Municí-
pios do interior. Hoje, podemos dizer que, futuramen-
te, dentro em pouco, médicos que antigamente só se 
formavam na capital, agora vão se formar também no 
interior do Estado. Professores que só poderiam ter o 
seu diploma universitário na capital, agora já podem 
obter esse direito no interior. Isto é, descentralizando o 
setor educacional e também melhorando a qualidade 
do ensino em todo Brasil. Isso é um esforço desenvol-
vido pelo Governo no intuito de preparar o futuro. Mas 
ainda não chegamos lá. V. Exª tem razão.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Permita-me, Senador. Só para dizer que estou total-
mente de acordo. Aceito até mudar a minha expressão: 
“o Brasil está...” – o Brasil não, eu falei economia. “A 
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economia está bem, mas não vai bem”, pelo que V. 
Exª disse. “A economia está bem e pode melhorar”, eu 
aceito. Com um detalhe, a gente só melhora quando a 
gente fala, diz o que é que vai mal.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Correto.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Se a gente não identifica as luzes amarelas antes de 
ficarem vermelhas, a gente não melhora. O que eu 
tentei fazer foi, na linha do que V. Exª disse, o Brasil 
vai bem e precisamos melhorar. Eu quis alertar para 
alguns pontos sem cujo enfrentamento nós não con-
tinuaremos indo bem. No mais, estamos de acordo.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – V. Exª não tenha receio, porque as suas 
palavras sempre são levadas em conta por aqueles 
que pensam no melhor para o Brasil, inclusive eu. Es-
tou inteiramente de acordo com que devemos sempre 
refletir, devemos sempre procurar atualizar o nosso 
pensamento e devemos sempre alertar o Governo, o 
nosso Governo, o Governo que nós apoiamos, para 
melhorar substancialmente a sua qualidade. E a qua-
lidade passa por isso a que V. Exª se referiu em seu 
brilhante discurso.

Mas eu gostaria de falar, Sr. Presidente, sobre 
aquilo já é um evento, não digo nordestino, mas na-
cional. A partir de hoje, muitos Senadores já se des-
locaram para os seus Estados, notadamente para o 
Nordeste, onde irão, como eu irei dentro em pouco, 
participar do nosso tradicional São João.

As festas juninas são uma tradição muito forte 
do Nordeste do Brasil. Em toda a região, a perspectiva 
dessas festas transforma as cidades e o espírito das 
pessoas, que, vivendo em um clima árido, mantêm 
o hábito de agradecer anualmente a São João, bem 
como a São Pedro e a Santo Antônio, pelas chuvas 
caídas nas lavouras.

De fato, a afinidade com essas festas está profun-
damente arraigada na nossa alma. Muitos nordestinos 
que residem fora de seus Estados costumam econo-
mizar dinheiro, comprar presentes e voltar com eles 
para sua cidade natal, na época das festas juninas, a 
fim de comemorar os Santos. 

No Nordeste, é comum que nordestinos peçam 
licença ou ofereçam-se para trocar o período do Natal 
por alguns dias de folga em junho ou ainda negociem 
suas férias para gozá-las no meio do ano e poderem 
estar presentes às festas juninas em sua terra. O mês de 
junho é um mês de refluxo migratório, e as companhias 
de transporte rodoviário e aéreo atestam esse fato.

Na opinião de Rita Amaral, Doutora em Antro-
pologia Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 

“pode-se dizer que a importância dessas festas para 
as populações nordestinas e nortistas ultrapassa a do 
Natal, principal festa cristã, e que elas são, historica-
mente, o evento festivo mais importante dessas regi-
ões, tanto cultural como politicamente”.

O ciclo das festas juninas gira em torno de três 
datas principais: 13 de junho, festa de Santo Antônio; 
24 de junho, São João; e 29 de junho, São Pedro. Du-
rante esse período, o País – principalmente o Nordes-
te – fica praticamente tomado por festas. De norte a 
sul, comemoram-se os santos juninos com fogueiras, 
comidas típicas, música, dança, fogos de artifício. Em 
razão de ser a época da colheita do milho, as comidas 
feitas com esse cereal, como a canjica e a pamonha, 
destacam-se no cardápio dos festejos do Nordeste.

Afora a sua importância cultural, política e social, 
as festas juninas têm – como se pode perceber pelos 
números apresentados acima – um papel muito rele-
vante ao movimentar a economia dos Municípios onde 
são realizadas, beneficiando as populações locais. Toda 
a região Nordeste se mobiliza para essa grande festa.

Os festejos colaboram para o desenvolvimento 
e a promoção do turismo nacional, além de contribuí-
rem para a geração de novos empregos e ocupações 
e também para a valorização do patrimônio cultural, 
natural e social. Como os Estados da região atraem um 
expressivo fluxo turístico que busca o sol e as praias 
nos meses de verão, as festas juninas contribuem for-
temente para reduzir os efeitos sazonais que implica-
riam, não fossem esses eventos, baixa ocupação da 
rede hoteleira no mês de junho.

Em centenas de cidades nordestinas, os festejos 
juninos movimentam mais gente que o famoso carna-
val brasileiro.

Os arraiais, em alguns Municípios do interior, 
são confraternizações de dimensões relativamente 
modestas, mas, em outros, já se consolidaram como 
mega eventos, que competem entre si e propagam o 
espírito da festa pelo País afora, chegando a reunir, 
em alguns casos, até dois milhões de turistas ao lon-
go de um só mês.

O circuito junino do Nordeste é hoje uma atra-
ção muito procurada, que atrai brasileiros de todas as 
outras regiões. Caruaru, em Pernambuco, e Campina 
Grande, na Paraíba, disputam o título de maior festa 
do País. A primeira é conhecida como a “Capital do 
Forró”, ao passo que a segunda proclama a sua festa 
como “o maior São João do mundo”.

Já o pequenino Estado de Sergipe, onde as festas 
juninas também são um evento especial e o primeiro 
de todos, um grande cantor, conhecido por Rogério, 
apelidou uma das festas realizadas em Areia Branca, 
a nossa festa realizada no Estado de Sergipe, como 
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“o país do forró”. A partir de Rogério e de Areia Bran-
ca, quando administrava aquele município o Prefeito 
Souza, Sergipe ficou conhecida em todo o Brasil, no 
setor turístico, como “o país do forró”.

O meu querido Estado não fica atrás: lá, os san-
tos juninos são intensamente celebrados. A principal 
característica que destaca a nossa festa é uma extra-
ordinária diversidade, fazendo-a ser considerada por 
muitos como o melhor São João do Brasil. Eu mesmo 
considero. E não é bairrismo.

Cada cidade sergipana celebra as datas com 
características muito próprias. É um espetáculo varia-
do de cores e sabores para agradar todos os gostos. 
Uma grande festa gastronômica segue paralela às mú-
sicas e às danças. Os espetáculos pirotécnicos, outra 
tradição do ciclo junino, continuam vivos em Sergipe, 
talvez o único Estado brasileiro a conservar esse ritual 
em todas as etapas. Brincadeiras, grupos folclóricos 
desfilando nas ruas, muito xote, xaxado e baião, ritmos 
musicais genuinamente nordestinos, comida típica da 
melhor qualidade, paz e harmonia.

Quem passa os festejos juninos em Sergipe nun-
ca esquece. A cada ano, o Forró Caju, realizado nos 
mercados, e a Vila do Forró, que acontece na orla de 
Atalaia, atraem milhares de pessoas para os festejos 
em nossa bela capital, Aracaju.

Lá, o primeiro dia de junho é recebido com uma 
salva de fogos de artifício, e, a partir daí, a festa come-
ça. Na rua São João, no bairro Santo Antônio, acontece 
a tradicional troca de mastro, campeonato de quadri-
lhas e muito forró.

Simultaneamente, os espetáculos multiplicam-se 
em outros pontos da cidade: no forródromo em frente 
ao Mercado Municipal, no Gonzagão e no Centro de 
Criatividade se concentra grande parte da população 
para assistir ao vivo shows de artistas regionais e con-
cursos de quadrilha.

Nas cidades do interior de Sergipe, os festejos 
juninos têm atrativos peculiares e fascinantes. Em Es-
tância, ocorre a batalha de espadas, o barco de fogo 
e busca-pés. Em Capela, terra do meu querido amigo 
Sukita, onde o auge da festa coincide com o dia de 
São Pedro, é realizada a tradicional Festa do Mastro.

A Festa do Caminhoneiro, realizada no período 
de 12 a 14 de junho, na cidade de Itabaiana – nacio-
nalmente conhecida como capital nordestina dos ca-
minhões –, ocupa um lugar de destaque no calendá-
rio nacional do setor, com um público médio de mais 
de 100 mil pessoas durante o evento. Há 40 anos, os 
caminhoneiros se reúnem para homenagear o santo 
padroeiro da cidade e comemorar o Dia do Caminho-
neiro com shows artísticos, gincanas e desfiles de 
caminhões. A Feira Nacional do Caminhão representa 

papel de excelente vitrine para a exposição de produtos 
e serviços ligados ao setor de transporte de cargas.

Em cidades como Cristinápolis, Poço Verde, In-
diaroba, Tobias Barreto e em tantas outras cidades, 
talvez de menor porte, como Simão Dias, Pinhão, Pe-
dra Mole, Carira, São Domingos, em todos os lugares, 
em todos os recantos, o São João é lembrado como a 
sua maior festa, como o seu grande evento festivo. Em 
Pacatuba, há o tradicional São João com fogueiras em 
toda a cidade, forró pé de serra, passando de casa em 
casa, e shows na praça principal. Muribeca comemora 
seu São Pedro com uma grande festa.

As celebrações juninas em Sergipe são caracte-
rizadas por muita festa, comida e alegria. Há mais de 
80 anos, Santo Antônio, São João e São Pedro são 
festejados nos quatro cantos do Estado, entre fogos, 
balões, fogueiras, quadrilhas, forró, muita comida e be-
bida típica. Uma tradição que se fortalece a cada ano 
e todos contagia. Por sua extraordinária diversidade, o 
São João sergipano pode ser considerado um dos mais 
ricos do País, oferecendo a mais ampla gama de atra-
tivos para satisfazer o interesse de todos os visitantes.

Evidentemente, a festa possui importância, tam-
bém, para a economia do Estado.

A Secretaria de Turismo, recentemente recriada 
pelo nosso Governador Marcelo Déda, por meio da 
Emsetur, previa que, durante o mês de junho, che-
gassem a Sergipe para aproveitar os festejos juninos 
cerca de 400 mil turistas. A seccional sergipana da 
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis esperava 
que a lotação nos dias próximos a São João e a São 
Pedro chegasse a quase 100%.

Ninguém sabe precisar quanto o São João mo-
vimenta a economia de Sergipe, mas alguns dados 
revelam que as transações comerciais têm um in-
cremento significativo nessa época. Prova disso é o 
aumento do consumo de combustíveis e até do gás 
de cozinha, meio essencial para que o sergipano leve 
à mesa as tradicionais comidas juninas, como a pa-
monha, a canjica e o milho cozido. Até no mercado 
imobiliário da cidade de Capela, onde a festa de São 
Pedro ocorre há mais de 70 anos, observa-se um for-
te aquecimento nesse período, com grande elevação 
nos valores dos aluguéis.

O impacto do São João no comércio sergipano é, 
portanto, difícil de mensurar, haja vista que boa parte 
das transações é informal, como aquelas realizadas 
pelos pequenos produtores de milho e amendoim, as 
relativas ao trabalho das costureiras, das doceiras e 
dos trios pé de serra. Mas junho é um mês de boas 
vendas em vários segmentos, e, consequentemente, 
isso melhora a arrecadação do ICMS. Importa ressal-
tar, ainda, que o São João tem maior capacidade de 

JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL90



25292 Quinta-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011

internalizar os recursos do que outros eventos e que a 
festa não está centralizada apenas na capital, criando 
um movimento de turistas dentro do próprio Estado.

A expectativa dos comerciantes sergipanos era 
de que o aumento de consumo ocasionado pelos fes-
tejos juninos levasse a um crescimento expressivo nas 
vendas deste ano em relação ao ano passado. Além do 
setor de roupas e calçados, a venda de comidas típi-
cas, bebidas, fogos, fogueiras e artigos de decoração 
aquece a economia. No Ceasa sergipano, as vendas 
chegam a crescer 40% em relação a maio, sendo o 
milho o carro-chefe. Além dele, outros produtos, como 
o amendoim, a castanha, a laranja e as tradicionais 
fogueiras, também têm suas vendas aumentadas. Com 
efeito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o São João é 
uma festa que dá alegria – mas também dá alegria 
aos comerciantes – e promove o crescimento da nos-
sa economia.

A longa tradição de homenagear os santos juni-
nos, que na verdade remonta ao período colonial, dei-
tou profundas raízes na alma do povo nordestino. Os 
festejos, que sempre contaram com o decidido enga-
jamento das comunidades locais, passaram a adquirir, 
no período mais recente, características de grandes 
eventos, atraindo enorme público, oriundo inclusive de 
todas as demais regiões do Brasil.

Nesse contexto, à grande importância cultural, 
política e social que as festas juninas sempre tiveram 
passou a somar-se um significativo papel na economia 
local e regional. Hoje, esses festejos movimentam toda 
a cadeia produtiva de Municípios onde se realizam, 
gerando emprego e riqueza para a população.

Por fim, nessa medida, as festas juninas do Nor-
deste merecem o apoio decidido não apenas dos go-
vernos locais, mas também da Administração Federal, 
por intermédio dos Ministérios da Cultura e do Turismo, 
que se devem fazer presentes com apoio, assistência 
técnica para realização e divulgação dos eventos, bem 
como no apoio à articulação com agentes privados que 
possam atuar como patrocinadores.

Concedo um aparte, com muito prazer e alegria, 
ao Senador Cristovam Buarque. Sei que V. Exª já ia 
se retirando, mas resolveu ficar para ouvir o meu dis-
curso. Muito obrigado. Eu lhe concedo um aparte com 
muita alegria.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Eu 
fiquei como pernambucano e, também, para dizer que, 
hoje, o Distrito Federal é uma região em que há uma 
quantidade de festas juninas que surpreende qualquer 
um de fora do Distrito Federal, Senador Ataídes – o 
senhor não imagina. Claro que se explica. Nós somos, 
no Distrito Federal, quase metade nordestino, e goiano, 
e mineiro, e carioca, e gaúcho. Ceilândia, por exemplo, 

é uma cidade nordestina, e aí a quantidade de danças 
que a gente vê pelas ruas faz a gente pensar que está 
numa cidade do Nordeste. Fora isso, tirando a defesa 
do Distrito Federal, eu ainda acho que a maior festa 
junina, mesmo, é a de Caruaru – e não podia pensar 
de maneira diferente por ser pernambucano –, embo-
ra dispute muito com Campina Grande e com todas 
as cidades em que há grande festa como essa no seu 
Estado, Sergipe. Mas parabéns pelo seu discurso, tra-
zendo esse aspecto cultural para dentro do Senado e 
fazendo com que o Brasil inteiro veja a vitalidade da 
cultura nordestina.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª.

Fiquei muito satisfeito em saber que Brasília, 
sendo uma cidade nordestina – grande parte dos 
construtores de Brasília realmente veio do Nordeste 
do nosso País –, está comemorando São João como 
no Nordeste. 

Parabéns a V. Exª, que é um nordestino autêntico. 
Certamente, essa sua qualidade não só de educador 
como de nordestino sincero que tem a palavra abali-
zada para dizer a verdade fez V. Exª o Senador mais 
votado, por mais uma vez, do Distrito Federal.

O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Parabéns, Senador Antonio Carlos Va-
ladares.

O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – A Srª Senadora Angela Portela e os 
Srs. Senadores Romero Jucá, Aloysio Nunes Ferrei-
ra, Alvaro Dias e Ciro Nogueira 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.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras e Srs. Senadores, é com muita satisfação 
que venho hoje a esta tribuna para registrar um even-
to que considero histórico para todos os brasileiros e 
brasileiras e, especialmente, para aqueles mais de 7 
milhões que vivem do trabalho doméstico e que, de 
forma injustificável, não têm os mesmos direitos das 
demais categorias profissionais.

Essa realidade começa a mudar. Durante a 100ª 
Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra, na 
Suíça, os países membros da Organização Internacio-
nal do Trabalho-OIT, aprovaram na última quinta-feira, 
16, uma convenção que confere aos trabalhadores do-
mésticos os mesmos direitos dos demais trabalhadores.

Trata-se de um avanço notável no reconhecimento 
de direitos e melhoria das relações de trabalho para 
uma categoria que, no Brasil, é formada majoritaria-
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mente por mulheres e, mais ainda, mulheres negras 
e pobres, o que evidencia, como já afirmamos neste 
Plenário, a precarização do trabalho doméstico de um 
modo geral.

As mulheres correspondem a 93% dos trabalha-
dores domésticos no Brasil e mais de 60% delas são 
negras. Dos 7 milhões de trabalhadoras domésticas, 
apenas 26% têm carteira assinada e, mesmo estas 
não desfrutam dos mesmos direitos assegurados na 
CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho.

Por essas e outras razões, Sr. Presidente, a equi-
paração das trabalhadoras domésticas às demais 
categorias é uma das principais bandeiras do meu 
mandato parlamentar. Na Câmara dos Deputados, 
apresentamos em 2010 o Projeto de Lei 7570, que 
estabelece a duração do trabalho, não superior a oito 
horas diárias e 44 semanais, assim como assegura o 
pagamento de horas extras, adicional noturno, salário-
-família, entre outros direitos que regulam as relações 
de trabalho no nosso País.

Uma vez que este projeto não passou ainda pela 
análise da Câmara dos Deputados e, diante das novas 
orientações da Organização Internacional do Trabalho, 
estamos apresentando nesta Casa uma Proposta de 
Emenda à Constituição com as mesmas características. 

Este é o caminho adequado para que o Brasil, que 
já sinalizou na OIT o interesse de estender os direitos 
trabalhistas às domésticas, possa ratificar a convenção 
aprovada na semana passada em Genebra.

A despeito dos avanços alcançados após a Cons-
tituição de 1988, que assegurou uma série de direitos 
antes negados aos trabalhadores e trabalhadoras do-
mésticas, ainda existe muito a ser feito no sentido de 
aprimorar a legislação federal para que estes possam 
alcançar as mesmas condições de trabalho, o mesmo 
nível de proteção social dos demais.

A Lei 5.859, de dezembro de 1972, portanto com 
quase 40 anos, representa um retrato fiel da época, 
trazendo ainda o ranço do machismo e do viés escra-
vista da nossa sociedade. Esta lei confere aos traba-
lhadores domésticos férias de 30 dias com pagamento 
de um terço adicional, estabilidade para gestantes até 
cinco meses após o parto e o registro no Instituto Na-
cional do Seguro Social para efeitos de aposentadoria 
e outros benefícios.

Com a Constituição de 1988, esses direitos foram 
ampliados. Foi assegurado aos trabalhadores e traba-
lhadoras domésticas o salário mínimo, 13º. salário, a 
irredutibilidade salarial, repouso remunerado, licença 
maternidade de 120 dias e aviso prévio.

No entanto, nem a Lei 5.859 nem a Constituição 
Federal tratam de temas como a jornada de trabalho 
noturna e o pagamento de horas extras. Essa é uma 

das razões que fazem com que a carga horária dos 
trabalhadores e trabalhadoras domésticas chegue a 58 
horas semanais, na média. Isto representa 14 horas 
a mais, por semana, que os demais trabalhadores já 
protegidos pela legislação, cuja carga horária é de 44 
horas semanais.

Além disso (e o que é ainda mais cruel), as do-
mésticas não têm assegurada a inclusão no Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), ficando alijadas 
da possibilidade de recebimento da multa por demissão 
sem justa causa e, pior ainda, sem poder recorrer ao 
Seguro Desemprego, sabendo-se que a rotatividade 
dos trabalhadores domésticos é uma das maiores no 
universo do trabalho remunerado.

Esses são os direitos que ainda são negados, Sr. 
Presidente e que, agora, o Brasil tem a obrigação de 
estender a todos os trabalhadores brasileiros, uma vez 
que nosso país foi um dos principais defensores, no 
âmbito da OIT, da Convenção do Trabalho Doméstico. 

Nem vamos entrar aqui na questão do precon-
ceito, da discriminação, das dificuldades enfrentadas 
por milhões de trabalhadoras domésticas deste país, 
que vão desde as cargas de trabalho abusivas, as du-
plas e triplas jornadas, os constrangimentos a que são 
submetidas, enfim... tantas situações que foram muito 
bem retratadas em recente e amplo estudo realizado 
pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas-
-IPEA, e que já abordamos aqui neste Plenário em 
pronunciamento anterior.

O que queremos, neste momento, é deixar regis-
trada a decisão da Organização Internacional do Traba-
lho, com o apoio do Brasil, de estender às domésticas 
os mesmos direitos dos demais trabalhadores. É um 
passo importante, mas há outros e ainda mais neces-
sários, sendo o mais urgente a ratificação desta Con-
venção aprovada em Genebra pelo nosso Congresso 
Nacional. O Brasil tem tudo para sair na frente, para 
ser o primeiro país a ratificar tal acordo.

Neste sentido, pedimos o apoio dos demais co-
legas para avançarmos nesses entendimentos rapi-
damente, para aprovarmos a Proposta de Emenda à 
Constituição que pode promover melhoria significativa 
nas relações de trabalho em nosso país, colocando fim 
a esta discriminação desnecessária e anacrônica que 
existe contra os trabalhadores domésticos.

Todos nós sabemos da importância destas pro-
fissionais, das diaristas, babás, motoristas, jardineiros, 
tantas atividades tão necessárias no nosso dia a dia. 
São estas profissionais, que atuam exclusivamente nos 
nossos lares, que desfrutam da nossa inteira confiança, 
que cuidam das crianças, do preparo das refeições, 
são eles e elas que permitem a milhões de brasileiros 
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e brasileiras ausentar-se do lar, todos os dias, em bus-
ca de novas oportunidades econômicas e financeiras. 

Sem os trabalhadores e trabalhadoras domésti-
cas, a emancipação feminina, tão festejada como um 
retrato de nossa época, não seria possível. A conquista 
do mercado de trabalho pelas mulheres – 40 milhões 
de brasileiras, para ser exata -, não teria se dado na 
velocidade em que ocorreu se não fosse o inestimável 
apoio destas profissionais que assumem muitas de nos-
sas atribuições como donas de casa e mães de família.

Ao equiparar os trabalhadores domésticos aos 
demais, o Brasil estará corrigindo uma injustiça sem 
tamanho e, mais importante, estará marcando um 
novo momento em nosso tão mencionado processo 
civilizatório.

É, portanto, com muita alegria, como já disse, Sr. 
Presidente, que venho a esta Tribuna para registrar a 
decisão da Organização Internacional do Trabalho, 
com 396 votos favoráveis e apenas 16 votos contrários. 

Estamos agora diante de uma oportunidade iné-
dita de promover os trabalhadores e trabalhadoras do-
mésticas à cidadania plena. Tenho certeza que esta 
Casa, que todos aqui compreendem a importância de, 
rapidamente, incorporar esta decisão à nossa legislação 
para que, nunca mais neste país, tenhamos trabalha-
dores de primeira e de segunda classes. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, foi com muita satisfação 
que recebi o Relatório de Ações Sociais 2010, da TV 
Globo. Uma vez mais tive a oportunidade de confirmar 
que a empresa está comprometida de maneira perene 
com a consecução de sua função social, cumprindo 
apropriadamente aquilo que a Constituição Federal 
determina a respeito de como deve ser a conduta de 
uma empresa.

Hoje todos sabemos que a empresa moderna não 
tem na sua finalidade apenas a produção do lucro. Uma 
empresa devidamente sintonizada com o presente e 
o futuro é aquela em que seu comportamento visa a 
cumprir a chamada função social, ou seja, uma orga-
nização econômica produzindo inúmeros reflexos na 
vida social de maneira positiva. A TV Globo tem sabido 
fazê-lo, seja por meio de programas saudáveis, seja 
por meio de ações voltadas à ampliação dos direitos 
do cidadão.

Assim, vejamos alguns exemplos da atuação so-
cial da Rede Globo. 

Em primeiro lugar, o Criança Esperança comple-
ta 25 anos de existência com um belíssimo portfólio. 
Somente na edição de 2010 foram mais de dezessete 

milhões de reais arrecadados e, em vinte cinco anos, 
foram duzentos e trinta e dois milhões obtidos pelo 
programa. Em 2010, foram apoiados, com recursos de 
2009, 64 projetos e, em 25 anos, foram mais de 5 mil 
projetos auxiliados e 4 milhões de crianças atendidas.

Em segundo lugar, outro maravilhoso exemplo é 
o Amigos da Escola, projeto que conta com mais de 
5.200 escolas participantes, superando os 3 milhões de 
estudantes envolvidos e mais de 65 mil voluntários. Em 
2010, as atividades envolveram o tema Minha Escola, 
Minha Comunidade, promovendo 5 grandes encontros 
de capacitação de voluntariado nos Estados do Acre, 
Bahia, Pará, Pernambuco e São Paulo.

Em terceiro lugar, há o Ação Global, um projeto 
do SESI e da Rede Globo que visa a oferecer serviços 
relevantes de saúde, cidadania, orientação médica, 
odontológica e jurídica, além de recreação e lazer. Em 
2010, foram feitos mais de 2 milhões de atendimentos 
para 720 mil pessoas em 31 cidades brasileiras, emitin-
do-se mais de 72 mil documentos, com 438 mil atendi-
mentos médicos e 62 mil atendimentos odontológicos.

Apresentei aqui três belos exemplos levados a 
cabo pela TV Globo, em cujo relatório de ações sociais 
2010 podemos encontrar uma empresa firmemente 
comprometida com o atendimento de sua função social, 
colaborando para ampliar a cidadania e colaborando 
de modo eficaz para produzir um País melhor, mais 
igualitário e mais justo.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Senhor 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna 
neste momento para fazer o registro da matéria intitu-
lada, “Governo diz que passaportes dos filhos de Lula 
são legais”, publicada pelo jornal Folha de S. Paulo em 
sua edição de 10 de maio de 2011.

A matéria destaca que o Itamaraty decidiu manter 
a validade dos passaportes diplomáticos dos quatro 
filhos e três netos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, depois de não ter cumprido o pedido formal de 
cancelamento do Ministério Público Federal. Segundo 
o Itamaraty, todos os passaportes diplomáticos expe-
didos pelo Ministério das Relações Exteriores até 24 
de janeiro de 2011 foram concedidos em estrito cum-
primento às regras do decreto 5.978/2006.

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 ALOYSIO NUNES FERREI-
RA EM SEU PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I, § 2º do Regimento Interno.) 
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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, “A volta do tesou-
reiro do mensalão”, publicada pelo jornal Folha de São 
Paulo em sua edição de 27 de abril de 2011.

A matéria destaca que depois de cinco anos o 
PT prepara a volta de seu ex-tesoureiro Delúbio So-
ares ao partido, um dos protagonistas do escândalo 
do mensalão. Depois de assumir sozinho a culpa pelo 

escândalo, Delúbio Soares deve ter refiliação aprovada 
em reunião da cúpula nacional do PT.

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. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem 
apanhamento taquigráfico) – Sr. Presidente, Srªs Sena-
doras e Srs. Senadores, na semana passada, tivemos 
a notícia de que o Supremo Tribunal Federal decidiu, 
por unanimidade, liberar as manifestações em defesa 
da legalização de drogas. 

Sr. Presidente, recebi a notícia com tristeza. A 
questão me parece cristalina, Senhoras Senadoras, 
Senhores Senadores. O artigo 287 do Código Penal diz 
de forma inequívoca que fazer, publicamente, apologia 
de fato criminoso é um crime contra a paz pública. Ora, 
consumir drogas é proibido no Brasil. 

Alegou-se, Sr. Presidente, em primeiro lugar, a 
garantia dos direitos fundamentais de reunião e de li-
berdade de expressão. Mas mesmo esses direitos têm 
seus limites. Organizar-se e reunir-se para cometer 
crimes, usar a expressão como forma de agressão e 
de violência, nada disso pode ser tolerado. 

Mas o Tribunal alegou também, em segundo lu-
gar, que essas manifestações não configuram crime 
de apologia ao consumo de drogas ilícitas. Devo dis-
cordar do juízo de nossos supremos magistrados. Ora, 
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, não vejo bem como 
essas coisas podem ser separadas. É difícil conceber 
que essas pessoas que se manifestam pela liberação 
do consumo de drogas não estejam fazendo a apolo-
gia desse mesmo consumo.

Argumentou-se que o que estava em questão 
não era o consumo em si mesmo, mas a proibição do 
consumo como parte de uma política pública voltada 
às drogas. Nesse sentido, proibir a manifestação de 

opiniões divergentes seria prejudicar o debate em tor-
no da condução das políticas públicas. 

De fato, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o debate 
sobre a melhor maneira de conduzir nossas políticas 
públicas deve ser, ele próprio, público, aberto, plural, 
como convém a um regime democrático. Precisamos, 
sem dúvida, de uma política pública voltada para a 
questão das drogas. Mas há um pressuposto nesse 
debate que me parece básico: uma política pública 
voltada para o problema das drogas deve necessa-
riamente se orientar para o controle, a prevenção, o 
desestímulo ao consumo dessas substâncias, reco-
nhecidamente nocivas para a saúde. 

Sou radicalmente contra, Sr. Presidente, a libera-
ção dessas tais “marchas da maconha”. Não me parece 
que o debate sobre a melhor maneira de lidar coleti-
vamente com os complexos problemas que surgem 
em torno do tráfico e do consumo de drogas avance 
na melhor direção com a liberação dessas marchas. 

Defendo com toda a força o direito à manifestação 
da opinião, mas não posso concordar, sob pena de me 
sentir cúmplice, com o que, na minha percepção, não 
é outra coisa senão apologia ao crime.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/

PSDB – TO) – Não havendo mais oradores, às 19 
horas e 21 minutos, dou por encerrada esta sessão.

Muito obrigado.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 21 

minutos.)
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(Inicia-se a sessão às 9 horas 33 minutos 
e encerra-se às 9 horas e 34 minutos.)

SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Bom-dia a cada um e a cada uma. 

Não havendo no plenário número regimental para 
a abertura da sessão, ela não pode ser realizada. E, 
nos termos do § 2º do art.155 do Regimento Interno 
será despachado o expediente que se encontra so-
bre a mesa. 

É o seguinte o Expediente despachado:

COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

Esgotou-se, na última quarta-feira, o prazo pre-
visto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, 
sem que tenha sido interposto recu0rso, no sentido da 
apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei da Câmara 
nº 260, de 2009 (nº 3.071/2008, na Casa de origem, 
do Deputado Gonzaga Patriota), que denomina a BR-
363, localizada em Fernando de Noronha, no Estado 
de Pernambuco, Estrada Miguel Arraes de Alencar.

A Presidência comunica ao Plenário que deter-
minou a elaboração de redação final da matéria, a fim 
de proceder a adequação redacional para compatibi-
lização da ementa ao artigo 1º do Projeto, no texto a 
ser enviado à sanção. 

A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.

É a seguinte a redação final:

PARECER Nº 601, DE 2011 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei da 
Câmara nº 260, de 2009 (nº 3.071, de 2008, 
na Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Projeto de Lei da Câmara nº 260, de 2009 (nº 3.071, 
de 2008, na Casa de origem), que denomina a BR-
363, localizada em Fernando de Noronha, no Estado 
de Pernambuco, Estrada Miguel Arraes de Alencar, 
com adequação redacional para compatibilização da 
ementa com o disposto no art. 1º do Projeto.

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de junho de 
2011.

ANEXO AO PARECER Nº 601, DE 2011

Redação Final do Projeto de Lei da 
Câmara nº 260, de 2009 (nº 2.071, de 2008, 
na Casa de origem).

Denomina a BR-363, localizada em Fer-
nando de Noronha, no Estado de Pernam-
buco, Rodovia Miguel Arraes de Alencar.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A BR-363, localizada em Fernando de 

Noronha, no Estado de Pernambuco, passa a ser de-
nominada Rodovia Miguel Arraes de Alencar.

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

Ata da 2ª Reunião, 
em 24 de junho de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Cristovam Buarque
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25310 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL98



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25311 99ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25312 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL100



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25313 101ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25314 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL102



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25315 103ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25316 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL104



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25317 105ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25318 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL106



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25319 107ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25320 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL108



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25321 109ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25322 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL110



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25323 111ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25324 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL112



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25325 113ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25326 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL114



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25327 115ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25328 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL116



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25329 117ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25330 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL118



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25331 119ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25332 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL120



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25333 121ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25334 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL122



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25335 123ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25336 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL124



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25337 125ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25338 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL126



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25339 127ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25340 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL128



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25341 129ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25342 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL130



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25343 131ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25344 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL132



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25345 133ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25346 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL134



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25347 135ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25348 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL136



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25349 137ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25350 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL138



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25351 139ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25352 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL140



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25353 141ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25354 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL142



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25355 143ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25356 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL144



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25357 145ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25358 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL146



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25359 147ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25360 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL148



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25361 149ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25362 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL150



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25363 151ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25364 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL152



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25365 153ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25366 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL154



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25367 155ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25368 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL156



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25369 157ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25370 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL158



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25371 159ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25372 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL160



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25373 161ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25374 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL162



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25375 163ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25376 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL164



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25377 165ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25378 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL166



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25379 167ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25380 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL168



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25381 169ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25382 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL170



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25383 171ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25384 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL172



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25385 173ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25386 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL174



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25387 175ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25388 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL176



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25389 177ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25390 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL178



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25391 179ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25392 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL180



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25393 181ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25394 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL182



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25395 183ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25396 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL184



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25397 185ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25398 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL186



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25399 187ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25400 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL188



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25401 189ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25402 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL190



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25403 191ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25404 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL192



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25405 193ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25406 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL194



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25407 195ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25408 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL196



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25409 197ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25410 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL198



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25411 199ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25412 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL200



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25413 201ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25414 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL202



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25415 203ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25416 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL204



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25417 205ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25418 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL206



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25419 207ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25420 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL208



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25421 209ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25422 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL210



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25423 211ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25424 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL212



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25425 213ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25426 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL214



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25427 215ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25428 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL216



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 25429 217ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



25430 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011

COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA

Foi encaminhado à publicação o Parecer nº 602, 
de 2011, da Comissão de Assuntos Econômicos, con-
cluindo contrariamente ao Projeto de Lei do Senado nº 
642, de 2007 – Complementar, que altera a Lei Com-
plementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para 
permitir a adesão ao Simples Nacional de microem-
presas e empresas de pequeno porte fabricantes de 
bebidas não-alcoólicas.

De acordo com o disposto no parágrafo único do 
art. 254 do Regimento Interno, fica aberto o prazo de 
dois dias úteis para interposição de recurso, por um 
décimo dos membros do Senado, para que a matéria 
continue sua tramitação.
....................................................................................

A Presidência recebeu o Ofício nº 215, de 2011, 
do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, 
que comunica a deliberação, em caráter terminativo, 
do Projeto de Lei do Senado nº 102, de 2009.

É o seguinte o ofício:

Of. nº 215/2011/CAE

Brasília, 21 de junho de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada 
nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 102 de 2009, 

que “acrescenta o Art. 6º-A à Lei nº 11.882, de 23 de 
dezembro de 2008, que “Dispõe sobre as operações 
de redesconto pelo Banco Central do Brasil, autoriza 
a emissão da Letra de Arrendamento Mercantil – LAM, 
altera a Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974, e dá 
outras providências”.

Atenciosamente, – Senador Delcício do Amaral, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. 

Com referência ao Ofício nº 215, de 2011, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
....................................................................................

A Presidência recebeu os Ofícios nºs 80 e 83, 
de 2011, do Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que comunica a apreciação, em 
caráter terminativo, dos Projetos de Lei do Senado nºs 
325 e 132, de 2011, respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

Ofício nº 80/2011-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 22 de junho de 2011

Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vos-
sa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada 
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nesta data, esta Comissão deliberou, em caráter ter-
minativo, pela aprovação com as Emendas nº 1-CCJ 
a nº 4-CCJ, do Projeto de Lei do Senado nº 325, de 
2011, que “Concede anistia a bombeiros militares do 
Estado do Rio de Janeiro, punidos por participar de 
movimentos reivindicatórios,”, de autoria do Senador 
Lindbergh Farias.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Eunício Oliveira, Presi-
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Ofício nº 83/2011 – Presidência/CCJ

Brasília, de  de 2011

Assunto: Decisão terminativa.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, do 

Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Ex-
celência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação com a Emenda nº 1-CCJ, do Projeto 
de Lei do Senado nº 132, de 2011, que “Dispõe sobre 
a venda de uniformes das Forças Armadas, dos ór-
gãos de segurança pública, das guardas municipais e 
das empresas de segurança privada.”, de autoria do 
Senador Eunício Oliveira.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Eunício Oliveira, Presi-
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Com referência aos Ofícios nºs 80 e 83, de 2011, 
fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que as matérias sejam apreciadas pelo Plenário, 
nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
....................................................................................

A Presidência recebeu o Ofício nº 217, de 2011, 
do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, 
comunicando a deliberação, em caráter terminativo, 
pela prejudicialidade dos Projetos de Lei do Senado 
nºs 579, 599 e 601, de 2007, que tramitam em conjunto.

É o seguinte o Ofício:

OF. Nº 217/2011/CAE

Brasília, 21 de junho de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou a Declaração de 
Prejudicialidade, em reunião realizada nesta data, ao 
Projeto de Lei do Senado nº 579, de 2007, que “altera 

a Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, que institui 
a Contribuição Provisória Sobre Movimentação ou 
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de 
Natureza Financeira (CPMF), e dá outras providências, 
para vedar a incidência da CPMF sobre lançamen-
tos a débito de contas correntes de pessoas físicas 
com renda e movimentação financeira mensais de 
até R$1.200,00 (um mil e duzentos reais)”, ao Pro-
jeto de Lei do Senado nº 599, de 2007, que “altera a 
Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, que institui 
a Contribuição Provisória Sobre Movimentação ou 
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de 
Natureza Financeira (CPMF), e dá outras providências, 
para vedar a incidência da CPMF sobre lançamentos 
a débito de contas correntes de pessoas físicas com 
movimentação financeira mensal de até R$1.200,00”; 
e ao Projeto de Lei do Senado nº 601, de 2007, que 
“altera a Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, que 
institui a Contribuição Provisória Sobre Movimentação 
ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de 
Natureza Financeira (CPMF) e dá outras providências, 
para vedar a incidência da CPMF sobre lançamentos 
a débito de contas correntes de pessoas físicas com 
movimentação financeira mensal de até R$1.200,00”, 
que tramitam em conjunto.

Atenciosamente, – Senador Delcídio do Amaral, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

As matérias serão incluídas em Ordem do Dia 
oportunamente, a fim de serem declaradas prejudi-
cadas, nos termos do § 1º do art. 334 do Regimento 
Interno.
....................................................................................

A Presidência recebeu o Ofício nº 223, de 2011, 
do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, 
comunicando a deliberação, em caráter terminativo, 
pela prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado nº 
39, de 2008.

É o seguinte o Ofício:

OF. 223/2011/CAE

Brasília, 21 de junho de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão aprovou, em reunião realizada 
nesta data, a Declaração de Prejudicialidade ao Projeto 
de Lei do Senado nº 39 de 2008, que “cria o Fundo 
Soberano do Brasil – FSB”.

Atenciosamente, – Senador Delcídio do Amaral, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
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A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-
tunamente, a fim de ser declarada prejudicada, nos 
termos do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.
....................................................................................

Foi encaminhado à publicação o Parecer nº 608, 
de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 
2011 (nº 7.623/2010, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a 
criação de Varas do Trabalho na do Tribunal Regional 
do Trabalho da 4º Região e dá outras providências.

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

Foi encaminhado à publicação o Parecer nº 609, 
de 2011, da Comissão de Educação, Cultura e Espor-
te, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2009 
(nº 1.742/2007, na Casa de origem, da Deputada Ma-
rinha Raupp), que denomina Ponte Emerson Freitag 
– Boiadeiro a ponte sobre o Rio Machado na BR 364 
do Município de Jí-Paraná, Estado de Rondônia.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
....................................................................................

A Presidência recebeu os Ofícios nºs 63 e 64, 
de 2011, do Presidente da Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte, que comunicam a apreciação, em 
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 
390, de 2007; e do Projeto de Lei da Câmara nº 225, 
de 2009, respectivamente. 

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 63/2011/CE

Brasília, 21 de junho de 2011

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo na reunião realizada nesta data, pela rejei-
ção do Projeto de Lei do Senado nº 390, de 2007, de 
autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Wilson 
Matos, que “Insere o § 3º no art. 23 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, para vedar o modelo de 
progressão continuada no ensino fundamental.”

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

Of. Nº 64/2011/CE

Brasília, 21 de junho de 2011

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em 
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, 
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 225, 
de 2009, de autoria de Sua Excelência o Senhor De-
putado Gonzaga Patriota, que “Denomina Porto de 
Petrolina – Paulo de Souza Coelho o porto fluvial lo-
calizado no rio São Francisco, na cidade de Petrolina, 
Estado de Pernambuco.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

Com referência aos Ofícios nºs 63 e 64, de 2011, 
fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que as matérias sejam apreciadas pelo Plenário, 
nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
....................................................................................

A Presidência lembra às Senadoras e aos Sena-
dores que o Senado Federal está convocado para uma 
sessão especial a realizar-se no dia 27, segunda-feira, 
às 11 horas, destinada a comemorar o Dia do Orgulho 
Autista: o Brasil precisa conhecer o Autismo, nos ter-
mos do Requerimento nº 532, de 2011, do Senador 
Paulo Paim e outros Senadores.
....................................................................................

Esgotou-se, na última quarta-feira, o prazo pre-
visto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, 
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da 
apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 248, de 2009 (nº 
2.126/2007, na Casa de origem, da Deputada 
Tonha Magalhães), que altera a denominação do 
Porto de Aratu, no Estado da Bahia, para Porto 
de Aratu-Candeias;

– Projeto de Lei da Câmara nº 252, de 2009 (nº 
2.247/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Pompeo de Mattos), que declara o ator Paulo 
Autran Patrono do Teatro Brasileiro;

– Projeto de Lei da Câmara nº 288, de 2009 (nº 
6.328/2005, na Casa de origem, do Deputa-
do Gonzaga Patriota), que denomina Ferrovia 
Transnordestina – Governador Miguel Arraes de 
Alencar a ligação ferroviária entre as cidades de 
Araguaína, no Estado do Tocantins, e a cidade 
de Moreno, no Estado de Pernambuco;
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– Projeto de Lei da Câmara nº 68, de 2010 (nº 
3.551/2008, na Casa de origem, do Deputado 
Armando Abílio), que denomina Viaduto Enge-
nheiro Ernesto de Souza Diniz o viaduto locali-
zado na BR-230, no cruzamento com a Avenida 
Tancredo Neves, na cidade de João Pessoa, no 
Estado da Paraíba;

– Projeto de Lei da Câmara nº 118, de 2010 (nº 
4.262/2008, na Casa de origem, do Deputado 
Gilmar Machado), que denomina Viaduto Arnal-
do Borges Pereira o viaduto localizado no cru-
zamento entre as Rodovias BR-050/365/452 e 
a Rodovia Municipal 030, no anel viário norte da 
cidade de Uberlândia, no Estado de Minas Gerais;

– Projeto de Lei da Câmara nº 143, de 2010 (nº 
5.488/2009, na Casa de origem, do Deputado 
Paulo Rocha), que inscreve o nome de Júlio Cezar 
Ribeiro de Souza no Livro dos Heróis da Pátria;

– Projeto de Lei da Câmara nº 185, de 2010 (nº 
6.350/2009, na Casa de origem, da Deputada 
Perpétua Almeida), que inscreve o nome do gru-
po Seringueiros Soldados da Borracha no Livro 
dos Heróis da Pátria; e

– Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2011 (nº 
5.915/2009, na Casa de origem), de iniciativa 
da Presidência da República, que dispõe sobre 
a criação das Funções Comissionadas do FNDE 
– FCFNDE; cria, no âmbito do Poder Executivo 
Federal, cargos em comissão do Grupo-Direção 
e Assessoramento Superiores – DAS, a serem 
alocados no Ministério da Educação, no Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE e na Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior – CAPES; altera 
o Anexo II da Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 
2007; e dá outras providências.

Tendo sido aprovados terminativamente pelas 
Comissões competentes, os Projetos vão à sanção. 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.
....................................................................................

Esgotou-se na última quarta-feira o prazo previsto 
no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que 
tenha sido interposto recurso, no sentido da aprecia-
ção, pelo Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 466, de 2003, do Se-
nador Paulo Paim, que altera o art. 74 da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre 
os Planos de Benefícios da Previdência Social 
e dá outras providências, estabelecendo que a 
pensão por morte é devida a partir do óbito do 
segurado;

– Projeto de Lei do Senado nº 109, de 2010, do 
Senador Raimundo Colombo, que altera a Lei 
nº 9.452, de 20 de março de 1997, a qual deter-
mina que os Municípios notifiquem em até dois 
dias úteis o recebimento de recursos;

– Projeto de Lei do Senado nº 193, de 2010, do 
Senador Jorge Yanai, que altera a Lei nº 9.249, 
de 26 de dezembro de 1995, para aumentar em 
30% (trinta por cento) o montante dedutível, na 
apuração do lucro real e da base de cálculo da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, das 
despesas com seguros e planos de saúde, e 
dispõe sobre a concessão às pessoas jurídicas 
de selo e certificado de excelência no cuidado 
com a saúde do empregado;

– Projeto de Lei do Senado nº 91, de 2011, do Se-
nador Pedro Taques, que altera o art. 2º do De-
creto nº 2.784, de 18 de junho de 1913, para 
estabelecer o fuso horário do Estado do Acre; e 

– Projeto de Lei do Senado nº 265, de 2011, do Se-
nador José Sarney e outros Senadores, que al-
tera o art. 91 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997, para vedar a transferência de domicílio 
eleitoral por Prefeitos e Vice-Prefeitos durante o 
exercício do mandato.

Tendo sido apreciados terminativamente pelas 
Comissões competentes, os Projetos de Lei do Se-
nado nºs 466, de 2003; 109, de 2010; 91 e 265, de 
2011, aprovados, vão à Câmara dos Deputados; e o 
Projeto de Lei do Senado nº 193, de 2010, rejeitado, 
vai ao Arquivo.
....................................................................................

SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT –  DF) – Por Isso está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 9 horas e 34 
minutos.)
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(Inicia-se a sessão às 11 horas e 1 minuto 
e encerra-se às 14 horas e 1 minuto.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A presente Sessão Especial destina-se a co-
memorar o Dia do Orgulho Autista, “O Brasil precisa 
conhecer o autismo”, nos termos do Requerimento nº 
532, deste Senador e de outros Srs. Senadores.

Vamos à composição da Mesa.
Convidamos para compor a Mesa a Presidente 

da Associação Brasileira do Autismo, Srª Marisa Furia 
Silva. (Palmas.)

Está presente. Seja bem-vinda.
Convidamos agora a Presidente do Movimento 

de Orgulho Autista, Srª Adriana Alves. (Palmas.)
Convidamos também o Presidente da Associação 

de Amigos do Autista, Sr. Horácio de Oliveira Campos 
Leitão. (Palmas.)

Ainda não chegaram dois convidados que de-
veriam compor a Mesa. Eles devem estar chegando.

Convido a todos para, neste momento, ouvirmos, 
de pé, o Hino Nacional Brasileiro.

(Procede-se à execução do Hino Nacio-
nal brasileiro.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Convidamos para compor a Mesa a Presidente 
da Associação em Defesa do Autista, Srª Berenice 
Piana de Piana.

Seja bem-vinda. (Palmas.)
Sejam muito bem-vindos a este espaço do Se-

nado da República.
Eu gostaria, neste primeiro momento, de infor-

mar a vocês que o Senador Cristovam não se encontra 
aqui em razão da morte do ex-Ministro e ex-Deputado 
Federal Paulo Renato, que faleceu, de enfarte, neste 
fim de semana. Ele me pediu que lesse para vocês 
esta mensagem:

Prezado Senador e lideranças autistas, lamen-
tavelmente, não pude comparecer a esta sessão tão 

importante destinada a comemorar o Dia do Orgulho 
Autista – “O Brasil precisa conhecer o autismo”.

Infelizmente, tive que me deslocar a São Paulo 
para prestar a última homenagem do ex-Ministro da 
Educação Paulo Renato Souza, a quem substitui como 
Ministro e com quem tive uma convivência próxima, 
desde quando fomos reitores, ao mesmo tempo, 25 
anos atrás.

Sinto muito, sinto muito mesmo não poder estar 
presente. Eu próprio tomei a iniciativa de uma sessão 
idêntica a esta alguns meses atrás. A luta pelos direitos 
dos autistas continua sendo uma das minhas bandei-
ras mais importantes do Senado. Todos aqueles que 
têm síndrome do autismo e seus familiares podem 
contar comigo.

Com esta sessão, o Senador Paim demonstra 
o seu compromisso com os direitos humanos e com 
todos os grupos que precisam de atenção especial. 
Nesta luta eu estarei sempre ao lado de vocês e do 
Senador Paim.

Abraço a todos,
Senador Cristovam Buarque. (Palmas)
Eu fiz questão de fazer a leitura da mensagem 

do Senador Cristovam, porque, de fato, ele tinha en-
caminhado o pedido de uma audiência idêntica a esta. 
Infelizmente, não pudemos realizar na data em que 
havíamos acordado. Daí eu entrei, combinando com 
ele, com outro pedido para esta manhã.

Se vocês me permitirem, eu vou fazer o meu 
pronunciamento em nome da Presidência e sei que 
este pronunciamento tem também o endosso do Pre-
sidente Sarney.

Este é o meu pronunciamento, que farei neste 
momento. Em seguida, vamos chamar os Senadores 
que estão aqui e farão o seu pronunciamento.

Pronunciamento em homenagem aos autistas.
Senhoras e senhores, o Senado Federal, através 

desta Sessão Especial, celebra um momento muito 
especial, quando vivemos um contato valoroso com 
um público formado por pessoas especiais, cheias de 
força de vontade, e que, com certeza, estão fazendo 
uma grande revolução, eu diria, até mundial, pessoas 
que, apesar de suas dificuldades, vencem obstáculos, 

Ata da 107ª Sessão, Especial, 
em 27 de junho de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Paulo Paim.
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dão exemplos de vida, pessoas que estão em busca 
somente da inclusão, da participação.

É uma grande honra para este Plenário receber 
vocês, familiares e todos aqueles que estão buscan-
do a inclusão das pessoas com transtorno do aspecto 
autista e o fortalecimento dos seus direitos.

Ao falarmos dos direitos das pessoas com autis-
mo, podemos afirmar que, ao longo dos anos, vocês 
têm lutado para conquistar avanços básicos.

Todos estamos de acordo: a ótica sobre esse tema 
tem que ser ampliada. É preciso que o autismo deixe 
de ser visto apenas sob o ponto de vista assistencial.

Reafirmamos que a sociedade como um todo 
deve mudar o seu olhar sobre essa questão. É neces-
sário que se tire o foco do aspecto puramente médico, 
clínico e que o coloquemos sob o prisma humano, ou 
seja, é preciso que se entenda o autismo como parte 
natural da diversidade humana.

No processo de inclusão é necessário que todos 
estejam envolvidos: Estado, sociedade, pessoas com 
deficiência e, naturalmente, amigos e familiares. Enfim, 
todos devem ser incluídos.

É necessária, digo eu, uma ação conjunta para 
garantir o acesso e a participação, de tal forma que a 
sociedade perceba os autistas e faça da inclusão uma 
prática e que o Estado adote atitudes afirmativas, com 
políticas públicas que estimulem a participação de to-
dos em todos os campos de atuação social.

Até pouco tempo atrás, os autistas sofriam de 
uma relativa invisibilidade, quer nas suas articulações 
e na sociedade, quer na arena internacional. Foram 
considerados, durante muito tempo, indivíduos que 
não eram vistos e a quem se dava proteção apenas 
em alguns momentos. Felizmente, avançamos.

Essa aproximação, centrada exclusivamente no 
enfoque clínico, patológico das pessoas, assim como 
nas suas deficiências, conduziu a um momento em 
que o autista era quase que afastado da importância 
da inclusão no meio social.

Felizmente – aí vem o avanço –, em 2010, a ONU 
declarou, segundo especialistas – nós precisamos co-
nhecer os dados para trabalharmos, cada vez mais, com 
mais conhecimento –, que a realidade hoje do autis-
mo atinge cerca de 70 milhões de pessoas no mundo.

Meus amigos, aqui, entro mais no nosso enfo-
que local. Quando da minha primeira gestão como 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos, recebi 
no meu gabinete o movimento autista. Lembro-me, 
como se fosse hoje, de que a Diretora da Associação 
em Defesa do Autista do Rio de Janeiro, Srª Berenice 
Piana de Piana, esteve conosco. 

Peço aqui uma salva de palmas, porque ali co-
meçou a minha participação, de fato, nessa luta tão 
importante, que me faz muito bem. (Palmas.)

Às vezes, digo que somos meio egoístas, porque, 
quando se faz o bem não olhando a quem, nós é que 
somos beneficiados. E é um egoísmo gostoso. Eu gosto 
de dizer que não há problema algum se disserem que 
sou egoísta, porque essa luta é tão bonita que eu me 
sinto satisfeito de estar com vocês.

Naquela oportunidade, estavam presentes, além 
da Berenice – lembro aqui –, os diretores da Entida-
de: Julceli Vianna Antunes, Diretora Superintendente; 
Márcio da Silva Teixeira, Diretor Financeiro; e Tereza 
Cristina Denucci, Diretora Operacional. Percebi logo 
que eram pessoas sensíveis – era um grupo maior, 
mas citei apenas algumas aqui –, dedicadas, engaja-
das e com uma fé muito grande numa luta que eu tinha 
certeza de que seria vitoriosa. E foi com essa certeza 
que assumimos essa caminhada conjunta.

Por intermédio da CDH, esse grupo – naturalmen-
te junto com vocês que lideram o movimento – apre-
sentou uma sugestão de projeto que tratava, então, da 
política nacional para os autistas.

A luta de vocês passou a ser a nossa luta, e aque-
la sugestão, felizmente, transformou-se em Projeto de 
Lei, que recebeu o número 168.

Designei, na época, o Senador Flávio Arns como 
Relator, que fez um belo trabalho. O Senador Flávio 
Arns, hoje, é Vice-Governador do Estado do Paraná.

Neste ano, ao assumir novamente a Presidência 
da Comissão de Direitos Humanos, indiquei a Sena-
dora Ana Rita como Relatora do mesmo projeto, que 
também deu o parecer favorável.

Nós o aprovamos.
Deveria o projeto ter ido à Câmara. Houve um 

recurso. Veio para o Plenário. No plenário, foi jogado 
para a Comissão de Assuntos Sociais. Entrei com o re-
querimento de urgência. Lá, na Comissão de Assuntos 
Sociais, assumi a Relatoria e aprovei novamente na 
Comissão o projeto como foi por nós todos elaborado. 
O projeto voltou ao Plenário, e felizmente eu posso já 
dizer a todos vocês que, aqui no plenário, ele foi apro-
vado por unanimidade. Neste momento, o projeto de 
vocês encontra-se na Câmara dos Deputados. Vamos 
trabalhar muito para que ele seja lá aprovado com re-
gime de urgência urgentíssima. (Palmas.)

Isso eu acho que é uma... As palmas são para a 
luta de vocês e não para o meu discurso.

Esse movimento que estamos fazendo aqui visa 
a fortalecer o projeto para que seja aprovado lá na 
Câmara com a mesma rapidez com que foi aprovado 
neste ano, porque foi neste ano que ele avançou com 
rapidez. Saiu da Comissão e foi para outras comissões. 
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Aprovamos o projeto, que veio para o Plenário – tudo 
neste ano. Voltou para uma comissão, nós o aprovamos, 
e hoje ele está na Câmara dos Deputados.

Rapidamente, para que o Brasil saiba, neste mo-
mento eu quero dizer-lhes, com orgulho, que temos o 
mesmo compromisso que vocês têm com essa causa. 
Vocês podem perceber que estou agindo como aquele 
que traz um discurso escrito, mas fala mais de improviso 
do que lê o papel. Hoje, nós realizaríamos a Comissão 
de Direitos Humanos ao vivo para todo o Brasil. Nós 
suspendemos a atividade da Comissão de Direitos 
Humanos porque achamos que esta é uma atividade 
também da Comissão de Direitos Humanos. Então, o 
Brasil todo está assistindo ao vivo a este evento que 
vocês lideram. (Palmas)

Por isso, vou citar alguns pontos do projeto para 
que aqueles brasileiros e aquelas brasileiras que não 
o conhecem tenham uma noção mínima do projeto que 
agora está na Câmara dos Deputados.

Esse projeto institui a Política Nacional de Prote-
ção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espec-
tro Autista e, entre outras coisas, estabelece diretrizes 
para sua execução; define, para efeitos da lei, a pes-
soa considerada com transtorno do espectro autista; 
determina que a pessoa com transtorno do espectro 
autista é considerada pessoa com deficiência, para 
todos os efeitos legais; enumera os direitos da pes-
soa com transtorno do espectro autista, como está no 
projeto – eu não vou citar todos aqui; determina que a 
pessoa com transtorno do espectro autista não será 
submetida a tratamento desumano ou degradante, não 
será privada de sua liberdade ou do convívio familiar 
nem sofrerá nenhum tipo de discriminação; por moti-
vo de deficiência ou não, a internação, em qualquer 
de suas modalidades, é indicada somente quando os 
recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficien-
tes; estabelece que as pessoas com transtorno de 
espectro autista não serão impedidas de participar de 
planos privados de assistência à saúde em razão de 
sua condição de pessoa com deficiência. E aqui ele 
vai discorrendo uma série de pontos.

Enfim, meus amigos e amigas, teremos, rapida-
mente, se Deus quiser – Deus quer, e a Câmara há de 
ajudar –, uma lei que garanta os direitos dos autistas. 
Podem ter certeza de que, se vocês entenderem que 
esse projeto, lá na Câmara, deverá ser aperfeiçoado 
– fiquem bem à vontade –, a Câmara fará esse papel, 
e ele poderá ser melhorado. Se for melhorado, ele vol-
tará para o Senado, e nós o aprovaremos com a mes-
ma rapidez. Se vocês entenderem que o projeto está 
adequado, ele será aprovado na Câmara e irá direto 
para a sanção da Presidência.

Ainda quero destacar a importância daquele mo-
mento em que vocês nos lideraram, do qual nós tive-
mos a alegria de participar, naquela data tão bonita, 
quando a gente iluminou de azul os principais pré-
dios do Brasil. Nós cumprimos o nosso papel aqui no 
Congresso e sabemos que não foi somente no Brasil, 
mas no mundo – vocês podem me ajudar, me corrigir. 
Enfim, quero dizer que foi um momento muito bonito.

Lembro aqui de novo, Berenice, que, naquela 
oportunidade, você me fez um apelo. Li aqui da tribu-
na a carta que você mandou, emocionada, pedindo 
que eu estivesse no Rio de Janeiro para abraçar o 
Cristo Redentor naquela oportunidade. Eu respondi 
da tribuna do Senado. Li toda a sua carta, claro, com 
muito mais emoção do que neste momento, porque 
você a escreveu, acho, com a alma, com o coração, 
com aquele sentimento da família autista que sei que 
é muito grande. É essa energia que vai levar todos nós 
à vitória. Eu respondi que não estaria lá, mas aqui, 
iluminando todo o Congresso de azul e que o abraço 
que eu daria no Cristo eu o faria neste prédio numa 
homenagem aos autistas.

Leio aqui somente uma frase daquela carta que 
você me mandou. Você disse: “Se você acender uma 
luz de azul no dia 2 de abril, os autistas certamente 
sentirão o seu carinho onde quer que estejam”. Muito 
obrigado por essa frase, que li com muita satisfação. 
Fiz um apelo da tribuna para que todos fossem na 
mesma linha. (Palmas.) Enfim, eu só posso dizer que 
vocês me deixaram muito feliz.

Tenho que dizer também aqui e agora que, há 
poucos dias, eu tive uma alegria enorme e comentei 
isso da tribuna do Senado com muito orgulho, quando 
fui informado de que, na Rádio Nacional, eu iria rece-
ber o Prêmio Orgulho Autista na Categoria Político pelo 
movimento que estamos fazendo aqui no Congresso, 
junto com outros Senadores que têm a mesma força 
e a mesma estirpe e vão falar em seguida aqui para 
vocês. Eu só quero agradecer muito. Eu não pude es-
tar aqui porque estava em São Paulo, mas agradeci 
aquele momento tão bonito.

Recebi também uma carta do Ministro da Saú-
de, o nosso Ministro Alexandre Padilha, na qual ele 
confirma todo o compromisso com os autistas, como:

1. Realização de uma campanha nacional infor-
mativa sobre o autismo para médicos, terapeutas e 
familiares, auxiliando o diagnóstico, o tratamento, e 
avançando na saúde naturalmente de todos.

2. Inclusão de informações referentes ao autismo 
no Cartão da Criança.

3. Elaboração por parte do Governo, em parceria 
com as associações de pais de autistas, de um pro-
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tocolo de diagnóstico e tratamento do autismo para a 
rede pública.

4. Criação de centros de referência em autismo 
em pontos estratégicos do País.

5. Realização de estudos da prevalência do au-
tismo em todo o País.

6. Criação de um ponto de apoio para telemedi-
cina na  AMA de São Paulo.

7. Criação e atualização constante de uma lista 
de profissionais que trabalham com autismo em nos-
so País. 

Enfim, estou vendo que o documento está mui-
to bem elaborado. Parabéns ao Ministério da Saúde. 

Termino a minha fala só dizendo a todos vocês 
que naquele dia – vamos ter o nosso cantor que vai 
cantar a Ave Maria e encerrar – que eu estava aqui, 
como não pude ir ao Rio, peguei outra Ave Maria. 

Saulo, eu não cantei a que você cantou lá e, na-
turalmente, nem com o mínimo de competência, mas 
peguei outra Ave Maria dizendo que estava plagiando 
você e declamei aqui naquele dia. É bem curtinha e 
vou dizer o que disse aqui naquele dia.

Encerro lendo e dividindo com vocês a Ave Maria 
de Vicente Paiva e Jaime Redondo. 

Aqui, encerro em uma homenagem a todos, mas 
vamos ouvir o cantor mesmo, porque eu só falo – até 
para declamar sou ruim, mas vamos devagar. Eu sou 
metido a escrever poesia. As pessoas dizem “escreva, 
mas não declame nunca, só leia a poesia. Mas essa 
aqui é do Vicente Paiva e Jaime Redondo:

Ave Maria
Ave Maria, dos seus andores
Rogai por nós, os pecadores
Abençoai estas terras morenas
Seus rios, seus campos e as noites serenas
Abençoai as cascatas e as borboletas
Que enfeitam as matas
Ave Maria, cremos em vós
Virgem Maria, rogai por nós
Ouvi as preces, murmúrios de luz
Que aos céus ascendem e o vento conduz
Conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós
Vida longa à família autista, vida longa a todos 

aqueles que lutam por essa causa tão nobre que ilu-
mina nossos corações. 

Muito obrigado. (Palmas).
Tenho dois Senadores com os quais, inclusive, 

vamos dividir a Presidência – só quis fazer a abertura 
porque o Wilson Santiago, que é da Mesa, vai presidir 
os trabalhos –, Geovani Borges e Wilson Santiago. Não 
sei qual dos dois prefere falar primeiro.

Vamos dar preferência para o nosso membro da 
Mesa aqui, pode ser? 

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Fora do microfone.) – Pela hierarquia!

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Pela hierarquia, porque depois, inclusive, ele 
vai presidir também os trabalhos um pouco, pois nós 
vamos dividir: o Senador Wilson Santiago, que é um 
companheiro nosso também de todas as horas. Fiz 
questão de convidá-lo para que estivesse aqui e ele 
disse: “Estarei lá, vou fazer o pronunciamento e aceito, 
naturalmente com muito orgulho, dividir a Presidência”. 
Ele aqui representa a Mesa do Senado da República.

Uma salva de palmas para o nosso Senador! 
(Palmas.)

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Senador Paulo Paim, Srª Presidente da 
Associação Brasileira do Austimo, Marisa Furia Silva, 
Srª Presidente da Associação em Defesa do Autista, 
Berenice Piana de Piana; Srª Presidente do Movimento 
de Orgulho Autista, Adriana Alves, Sr. Presidente da 
Associação de Amigos do Autista, Horácio de Olivei-
ra Campos Leitão, demais admiradores e integrantes 
do movimento, profissionais da imprensa, demais vi-
sitantes, senhoras e senhores, é com muita alegria 
que tomo parte desta sessão que integra o conjunto 
de comemorações do Dia do Orgulho Autista aqui, na 
capital federal, em boa hora proposta por V. Exª, que 
tem sido, de fato, um grande defensor das minorias, 
Senador Paulo Paim.

Nesses sete anos em que o Dia do Orgulho Au-
tista vem sendo comemorado, vai crescendo, pouco a 
pouco, o nível de conscientização do povo brasileiro a 
respeito desse incurável transtorno do desenvolvimen-
to de que todos nós temos conhecimento. Transtorno 
que acomete, segundo estudos, um a cada mil nas-
cidos em todo o mundo e cujas causas permanecem 
desconhecidas pela ciência médica.

É preciso, contudo, intensificar as medidas que 
visam a informar a população sobre o que é o autismo, 
que tipo de cuidados essa condição requer e o que a 
cada um de nós cabe fazer a fim de promover a melho-
ria da qualidade de vida das pessoas com autismo e 
de suas famílias. A informação é a principal aliada dos 
autistas na busca por dignidade, respeito e aceitação.

O slogan da campanha deste ano é “O Brasil 
precisa conhecer o autismo”. A campanha é um ape-
lo eloquente ao qual não podemos nos furtar. De fato, 
conhecer esse transtorno é o primeiro passo para que 
o autista possa levar uma vida feliz e produtiva.

Todos aqueles que desejam ter filhos devem co-
nhecer os principais sintomas do autismo, que se ma-
nifesta nos primeiros três anos de vida da criança, seja 
pela dificuldade de se relacionar com outras crianças, 
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seja por acessos de raiva desmotivados, gestos repe-
titivos, preferência pela solidão, resistência ao contato 
visual, entre outros indícios.

Os médicos, principalmente os pediatras, tam-
bém devem conhecer os sintomas do autismo, pois é 
a eles que os pais recorrem ao detectar os sinais que 
acabamos de listar. Quanto mais precoce o diagnós-
tico, maiores as chances de uma melhora efetiva, es-
pecialmente nos graus mais severos da síndrome. No 
Brasil, infelizmente, o diagnóstico só é feito, em média, 
quando a criança já está com cinco anos de idade. Isto 
significa dois anos de tratamento perdidos, e numa 
idade em que a terapia seria fundamental. 

O Estado precisa conhecer o autismo, especial-
mente os órgãos vinculados à saúde e à educação. O 
transtorno autista exige abordagem multidisciplinar, 
com o envolvimento de diversos profissionais, como 
fonoaudiólogos, psiquiatras, pediatras, neurologistas, 
pedagogos e terapeutas ocupacionais. Nas escolas, 
é necessário que os educadores estejam preparados 
para receber as crianças autistas e integrá-las às ou-
tras crianças que não sofrem do transtorno. Tudo isso 
exige um preparo e uma estrutura que ainda não estão 
presentes na esmagadora maioria dos nossos hospi-
tais e das nossas escolas, sejam públicos ou privados.

A principal luta, portanto, das entidades que de-
fendem os direitos dos autistas é a luta por conheci-
mento, por informação. O autismo não tem cura, suas 
causas são misteriosas, mas é certo que a difusão do 
que já conhecemos sobre o transtorno pode propor-
cionar melhoras significativas na vida dessas pessoas.

Todos os eventos realizados em comemoração 
ao Dia do Orgulho Autista, portanto, são passos im-
portantíssimos nessa luta por mais conhecimento so-
bre o autismo.

Fico feliz pelo fato de o Senado Federal, especial-
mente na pessoa do Senador Paulo Paim, incorporar-
-se a esse movimento, especialmente agora, quando 
acabamos de aprovar o Projeto de Lei nº 168, de 2011, 
que institui a Política Nacional de Proteção dos Direi-
tos do Autista. Esse projeto assegura aos portadores 
do autismo uma série de direitos que mudarão suas 
vidas para melhor. (Palmas.)

Parabéns, mais uma vez, ao Senador Paulo Paim, 
idealizador do PLS nº 168, de 2011, e também propo-
nente desta belíssima sessão especial. V. Exª, Senador 
Paim, cada vez mais, é referência no que se refere à 
defesa dos direitos das minorias neste País.

Felicidades a todos os autistas, às suas famílias – 
muitas estão aqui presentes e outras tantas, assistindo-
-nos – e às entidades que defendem a causa autista. 
Saibam que o Senado – todos nós – está com vocês 

em sua luta por uma vida mais feliz e por uma socie-
dade mais consciente a respeito do autismo.

Agradeço, Senador Paim, por mais esta opor-
tunidade e ratifico, nesta tribuna, como já o fiz várias 
vezes, a importância de V. Exª não só para os autistas, 
mas para os movimentos e os direitos da minoria des-
te País. V. Exª sempre, com dignidade, tem procurado 
fazer o melhor em defesa daqueles que tanto preci-
sam do Congresso Nacional, dos seus integrantes e 
também dos governos que passam, que passaram e 
também dos futuros que virão, que, com certeza, se-
rão em defesa das minorias deste País.

Parabéns a V. Exª, parabéns a todos que aqui se 
encontram, especialmente os que comandam e defen-
dem o movimento, que, tenho certeza, são pessoas 
como essas que nos dão, cada vez mais, a obrigação 
de defendê-los e também de procurar os caminhos que 
amenizem e que deem dignidade a essas pessoas, no 
que se refere aos seus direitos constitucionalmente 
assegurados.

Parabéns a todos. Vamos em frente, que Deus 
nos ilumine e faça com que o futuro seja promissor 
para todos nós. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Meus cumprimentos ao Senador Wilson San-
tiago pelo seu pronunciamento, mostrando todo seu 
compromisso e o do Senado com essa causa e, tenho 
certeza, também da Câmara dos Deputados.

Quero convidar para fazer parte da Mesa a Pro-
curadora de São Paulo Renata Tibyriça que, pelo com-
promisso com a causa, conforme me falaram aqui, é 
uma defensora, dia e noite, desse movimento. (Palmas.)

Passamos, de imediato, a palavra ao Senador 
Geovani Borges.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, primeiro signa-
tário da presente sessão; Sr. Prefeito do Município de 
Fraiburgo, no Estado de Santa Catarina, Sr. Nelmar 
Pinz; autor da Lei Municipal nº 4.770, Sr. Marquinho 
Motorista, Vereador do Município de Volta Redonda, 
Rio de Janeiro; Srª Defensora Pública de São Paulo, 
que acabou de compor a Mesa...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– V. Exª fez a correção que eu tinha de fazer. Eu tinha 
dito procuradora, mas é Defensora Pública.

Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 

– Srª Renata Flores Tibyriça, bem-vinda à Casa; Pre-
sidente da Associação Brasileira de Autismo, Srª Ma-
risa Furia Silva; Presidente da Associação em Defesa 
do Autista, Srª Berenice Piana de Piana; Presidente 
do Movimento de Orgulho Autista, Srª Adriana Alves; 
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Presidente da Associação de Amigos do Autista (AMA), 
Sr. Horácio de Oliveira Campos Leitão; Autor do livro 
Não Fale Comigo, Sr. Romulo Nétto; Intérprete das mú-
sicas “O Sole Mio”, Eduardo Di Capua, e “Ave Maria”, 
de Franz Shubert, Sr. Saulo Lucas Pereira; senhores 
gestores e representantes de entidades de proteção e 
atendimento do autista; Srªs e Srs. Senadores; senhoras 
e senhores; Senador Paulo Paim, quero, inicialmente, 
homenagear V. Exª, dizer do respeito, da admiração, 
do reconhecimento e do carinho que tenho por V. Exª. 
V. Exª, realmente, é uma referência nesta Casa no 
que diz respeito à luta pelas minorias. Fiz questão de 
vir a esta tribuna para reconhecer o trabalho que V. 
Exª faz nesta Casa, pela sua sensibilidade, pelo seu 
caráter, pela pessoa, acima de tudo, humana que V. 
Exª representa.

Cheguei hoje, de madrugada, do Estado do Ama-
pá. O pessoal lá diz, Senador, que o Amapá é longe. 
Eu acho o Amapá pertinho. Eu estava falando com 
nossa amiga Rita, do Estado de Goiás: depende da 
ótica e da forma como você vê. Longe está Brasília. 
O Amapá é bem pertinho. E quando vi V. Exª como 
signatário desta sessão, pensei: vou lá, prestigiar o 
Senador Paulo Paim e esse segmento tão importante 
da nossa sociedade.

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

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 
– O Senador Paim, pela grandeza da sua personalida-
de, na Comissão de Direitos Humanos, deu a autoria 
desse projeto, que está sob apreciação da Câmara Fe-
deral, onde ele pediu, com toda humildade, para que 
seja aprimorada. O momento é este. Se tiver alguma 
alteração, volta para esta Casa – na sua fala – e será 
aprovado rapidamente. 

Nas pesquisas que fiz, um caso no Estado da 
Bahia, em Salvador, me chamou atenção. Lá já exis-
te uma lei estadual, Senador Paulo Paim, e o que me 
chamou atenção foi que ela foi aprovada duas vezes. 
Mas como?

Na primeira vez, ela foi aprovada, mas foi vetada 
pelo Governador. V. Exª sabe a dificuldade de se der-
rubar um veto do Poder Executivo, mas a Assembléia 
Legislativa do Estado da Bahia derrubou, numa data 
histórica, em 2007, o veto do Governador da época, e 
que se reelegeu, Jaques Wagner.

Como essa causa chama a atenção do Brasil! E 
acho que essas instituições que se organizaram, tão 
bem comandadas pelas mulheres - inclusive o Brasil 
é comandado por uma mulher agora, pela Presidente 
da República -, conseguiram derrubar o veto de um 
governador de Estado.

Quem promulgou a lei foi o Presidente da Assem-
bléia Legislativa da Bahia; ela não foi sancionada, foi 
promulgada. Eu vi, li a lei, está aqui, são mais de dez 
laudas. Diz ela:

Art. 1º É obrigação do Estado manter unidades 
específicas para o atendimento integrado de Saúde e 
Educação a pessoas portadoras de autismo, seja por 
convênio ou através de parcerias com a iniciativa pri-
vada, de acordo com a Portaria/GM nº 1.635, de 12 de 
setembro de 2002 do Ministério da Saúde – existe essa 
portaria –, dissociadas das unidades com finalidade de 
atender às pessoas com distúrbios mentais genéricos.

§ 1º Os recursos necessários para atender os 
serviços apresentados nessa Lei serão provenientes 
do Sistema Único de Saúde, nos termos da Portaria...

§ 2º O Estado deve realizar campanha de escla-
recimento à população acerca da síndrome na mídia 
e através de outros meios...

E vai por aí. Ela é bem detalhada, foi bem es-
tudada. 

Eu quero aqui parabenizar a atitude, a grandeza 
da Assembléia Legislativa do Estado da Bahia.

Esta Casa, o Senado Federal, o Senador Cris-
tovam Buarque, que teve o cuidado de justificar sua 
ausência ao Senador Paulo Paim, representa a sensi-
bilidade do Senado Federal, que está pronto a tornar 
realidade essa situação que aflige inúmeras famílias no 
nosso País. E que sirva de exemplo ao mundo inteiro 
que nós cuidamos bem das nossas famílias.

Conheci crianças autistas no meu Estado. Tive 
outros problemas na minha família, não de autismo, 
mas problema similar. Sei o quanto é nobre, o quanto 
é bonito, o quanto é maravilhoso a sensibilidade que 
quero tratar, por meio da Rita, mãe de uma autista, que 
me disse que foi um presente de Deus na vida dela, 
pelo amor que aquela criança representa, simbolizando 
a família de todos os que têm, no Brasil inteiro, uma 
pessoa autista.

Pesquisando, li na revista Época uma matéria 
sobre autismo que conta a história do menino Rafael 
de Oliveira, de quatro anos. Foi publicada na edição 
nº 473, de 8 de junho 2007, que o menino, Rafael de 
Oliveira foi ao teatro – vocês que são estudiosos da 
matéria têm conhecimento para avaliar – e, durante 
setenta minutos, ficou sentado na cadeira, quieto, ob-
servando as peripécias do dinossauro Barney. Pelo me-
nos trezentas crianças, naquele momento, assistiam à 
peça. Para Rafael havia mais que o encantamento do 
espetáculo, era uma conquista - está na revista Época 
-, afinal ele foi diagnosticado como autista. 

Pessoas com essa síndrome têm especial difi-
culdade de comunicação e integração social. Elas são 
agitadas, têm horror de fugir à rotina, não conseguem 
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olhar nos olhos de outras pessoas e começam a falar 
tarde, quando falam.

Rafa é mais alegre e afetivo que a maioria dos 
autistas: chora pouco, canta muito, senta no colo das 
pessoas e beija-as. Mas, se o deixam em paz, passa 
horas absorto no movimento circular de um CD ou se 
pendura na rede da jardineira da sacada. Exatamen-
te por isso, ninguém o deixa em paz. A mãe, a irmã e 
a babá, que moram com ele num condomínio de luxo 
em São Paulo, o estimulam constantemente a sair de 
“seu mundo”. 

Rafa é um caso raro entre os autistas brasileiros. 
Foi diagnosticado cedo. E nasceu em uma família que 
tem condições financeiras, cultura e disposição para 
enfrentar o distúrbio. Ele tem feito progressos. Já diz 
algumas palavras espontaneamente. É até possível 
que algum dia consiga levar uma vida independente. 
A maioria dos autistas não tem essa sorte. Segundo 
o neurologista José Salomão Schwartzman, mais de 
70% dos casos não são sequer diagnosticados.

Estou lendo essa matéria, agora, da Época, Se-
nador Paulo Paim, para que o Brasil todo, já que esta-
mos sendo transmitidos ao vivo, tenha conhecimento 
e sensibilizem-se todos os segmentos da sociedade 
brasileira.

E abro aspas: 
“Viajo pelo Brasil a convite de organizações de 

pais”, diz Schwartzman, professor da pós-graduação 
em Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. “Vejo muitos 
quadros claros, de autismo clássico, com diagnóstico 
equivocado. Os pediatras não sabem diagnosticar.” É 
um problema que afeta até os médicos de primeira li-
nha, segundo Schwartzman.

A matéria é muito interessante. Saiu na revista 
Época, edição nº 473. 

Quero encerrar o meu pronunciamento, parabe-
nizando mais uma vez o Senador Paulo Paim, signa-
tário desta sessão, pioneiro nesta luta pelo projeto de 
lei que ele fez questão, para ter mais força, para ter 
mais consistência – deixou até a vaidade um pouco 
de lado: não, não quero ser o autor do projeto de lei. 
Imagino que V. Exª tenha raciocinado dessa forma.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Saiu em nome da CDH. V. Exª tem toda razão. 
A Comissão de Direitos Humanos é autora do projeto, 
eles o construíram. Eu poderia dá-lo para o senhor ou 
pegar para mim, mas preferi dá-lo para a CDH 

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 
– Exato, mas V. Exª seria legítimo, pela iniciativa. Mas, 
não. Fez questão, e aí está a grandeza. Não teve a vai-
dade de dizer: sou autor. É um direito legítimo que lhe 
assiste ser autor da lei. M as ele, para ter mais peso, 

para ter mais força nesta Casa, deu a autoria para a 
Comissão de Direitos Humanos, para sensibilizar a 
Casa. (Palmas.)

Senador Paulo Paim, é o Projeto de Lei do Sena-
do Federal nº 168, de 2011, que está neste momento 
tramitando na Câmara dos Deputados, já aprovado 
nesta Casa, mas faço questão de lhe agradecer e de 
parabenizá-lo como autor intelectual desta iniciativa.

Concluo este pronunciamento, parabenizando a 
todos aqui presentes pela garra, pela determinação, 
pelo carinho, pelo amor demonstrado a todos os au-
tistas do Brasil, representados aqui por todos os se-
nhores e senhoras aqui presentes. Parabéns, Senador 
Paulo Paim.

Concluo meu pronunciamento pedindo a Deus 
que ilumine a mente de nossos Parlamentares, na 
Câmara Federal, para que se sensibilizem e o apro-
vem o mais rapidamente possível, para que todas as 
famílias sintam a presença do Poder Público atuando 
nesse segmento tão importante desses brasileiros na 
nossa sociedade. 

Muito obrigado. Agradeço a V. Exª. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Parabéns, Senador Geovani Borges, pelo seu 
pronunciamento muito tranqüilo, apontando caminhos e 
valorizando inclusive a Comissão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa. Vocês entenderam a impor-
tância de entrar com um projeto lá. Eu era Presidente 
na época. Tive a felicidade de estar na Presidência. 
Assim, Senador Geovani, V. Exª fortalece o movimento 
e fortalece a Comissão. Só posso agradecer a V. Exª 
pelo pronunciamento e pela sensibilidade.

Neste momento, vamos chamar o Sr. Fernan-
do Cotta, que é pai também de autista e que esteve 
conosco aqui, junto com Senadores e Deputados, no 
dia em que iluminamos o Congresso de azul. Ele vai 
entregar o troféu que foi construção do próprio movi-
mento autista. 

V. Exª está com a palavra para entregar o troféu 
aos convidados e, naturalmente, passar sua mensa-
gem ao Brasil.

Seja bem-vindo. (Palmas.) 
O SR. FERNANDO COTTA – Obrigado, Sena-

dor Paulo Paim. Gostaria de cumprimentar todos os 
presentes.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Jamais vou me esquecer de V. Exª lá em cima, 
aqui, em cima do terraço, na concha, com o filho nas 
costas, ele brincando e conversando conosco. Para-
béns a V. Exª.

O SR. FERNANDO COTTA – Muito obrigado. 
No dia 2, Dia Internacional do Autismo, o senhor 

nos deu a honra de iluminar o Congresso Nacional 
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brasileiro, assim como em várias capitais do mundo 
inteiro e do Brasil também. Não poderíamos ficar sem 
essa homenagem às pessoas com autismo e às suas 
famílias. Muito obrigado, Senador Paim.

Gostaria de cumprimentar os Srs. Senadores, 
os senhores presidentes de entidades representati-
vas de pessoas autistas e suas famílias; gostaria de 
cumprimentar meus colegas de luta – muito obrigado 
pela presença –, e dizer que, desde 2005, Senador 
Paim, o Conselho Brasileiro do Prêmio Orgulho Autis-
ta se reúne e busca evidenciar pessoas e instituições 
que se destacam de forma significativa na vida dessas 
pessoas diagnosticadas com autismo, agraciando-as 
em diversas categorias – são 15 categorias este ano 
–, conforme as suas realizações.

Em um primeiro momento, os membros do Con-
selho indicam os concorrentes e apresentam as defe-
sas com os motivos pelos quais aquelas pessoas ou 
instituições foram incluídas como candidatas. Na se-
gunda fase, os integrantes do grupo votam naqueles 
que acreditam merecer a homenagem. Naturalmente, 
os mais votados são os vencedores. 

A entrega do 6º Prêmio Orgulho Autista é refe-
rente aos destaques de 2010 e foi realizada no dia 17 
de junho de 2011, véspera do Dia do Orgulho Autista, 
às 10 horas, como sempre, nos estúdios da Rádio Na-
cional de Brasília, com transmissão ao vivo para todo 
território nacional.

Naquela oportunidade, algumas pessoas que fo-
ram agraciadas não puderam estar presentes e conce-
deram entrevistas por telefone ou gravaram, conforme 
o senhor pôde fazer. E nós queríamos aproveitar este 
evento, que é de significado ímpar para o autismo, para 
agraciar algumas pessoas que estão aqui, entregar o 
Prêmio Orgulho Autista.

Eu gostaria que a Professora Adriana Alves, Pre-
sidente do Movimento Orgulho Autista, entregasse ao 
senhor o Prêmio Orgulho Autista Destaque Político, 
pelos seus trabalhos em virtude da Lei do Autismo, do 
Projeto de Lei do Senado. Parabéns. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS. 
Fora do microfone.) – Muito obrigado. Vai ficar no meu 
gabinete e, quando eu for embora do meu gabinete, 
vai para a minha casa. Obrigado a todos.

O SR. FERNANDO COTTA – É uma singela pre-
miação. O senhor está recebendo também a gravação 
do programa da Rádio Nacional, no qual o foi agraciado, 
e também um certificado com a premiação.

Eu queria chamar também, rapidamente, Sena-
dor, o Sr. Francisco de Paiva e Silva Júnior, editor da 
Revista Autismo, pelo prêmio na Imprensa Escrita — 
Revista Destaque. Por favor, Sr. Francisco.

Senador Paim, gostaria que o senhor fizesse a 
entrega, por favor.

Os fotógrafos estão pedindo que posem para fo-
tografia. Muito obrigado.

Senador, por último, mas não menos importante, 
na categoria Atitude Destaque, o Sr. Ulisses da Costa 
Batista, do Rio de Janeiro.

Sr. Ulisses, por favor.
Eu pediria ao Presidente da Associação dos 

Amigos dos Autistas do Distrito Federal, Sr. Horácio 
Campos, que fizesse a entrega do Prêmio Orgulho 
Autista. Foi o pai de autista que buscou, através da 
Defensoria Pública do Rio de Janeiro, protocolar do-
cumento na Organização dos Estados Americanos, a 
OEA, por atendimento não adequado ou insuficiente 
para autistas brasileiros.

Por isso, o senhor está sendo homenageado com 
o prêmio Orgulho Autista.

Parabéns.
O SR. HORÁCIO CAMPOS (Fora do microfo-

ne.) – Estou extremamente emocionado. É um imenso 
prazer, me deixa muito emocionado. Como o senhor 
falou muito bem, eu sou avô de um autista. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Fernando, no momento em que você terminar, 
eu vou dar nem que seja dois minutos para os home-
nageados, porque tive o privilégio de falar meia hora. 

E ele perguntou: – Eu não falo nem dois? Vai falar, 
sim, dois ou três minutos, logo após o Cotta. Está bem? 

O SR. FERNANDO COTTA – Senador, esta é a 
parte que me cabe. Eu lhe agradeço.

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

RS) – Muito bem, Cotta. Parabéns.
Ulisses da Costa Batista, para sua saudação, e 

também outro premiado, se já puder vir fazer sua sau-
dação, que é o Paiva Júnior.

Com a palavra o Sr. Ulisses da Costa Batista.
Só para dizer que o Senador Lindbergh Farias, 

lutador, militante da causa, já está aqui conosco e vai 
usar da palavra em seguida também. (Palmas.)

O SR. ULISSES DA COSTA BATISTA – Bom 
dia a todos.

Exmºs Senadores presentes, Senador Paulo 
Paim, Deputados Federais, demais representantes 
de associações, de ONGs e do Ministério Público, é 
com grande alegria que estamos aqui hoje. Essa con-
quista, hoje, representa um marco nas nossas vidas 
de pais e de lutadores pelos nossos filhos.

Queremos agradecer – e é com muito amor e mui-
ta sensibilidade que nós falamos isso – aos Senadores 
pela aprovação desse projeto de lei, o PLS nº 168, que 
irá instituir a política pública de proteção à pessoa com 
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transtorno do espectro autista. Queremos comemorar 
também o Dia do Orgulho Autista e queremos, mais 
ainda, dizer e declarar que o autismo é tratável. 

Estamos aqui fazendo história. Estamos aqui 
escrevendo a história de luta pelos direitos de nossos 
filhos para que sejam tratados como cidadãos.

Este momento histórico tem um significado im-
portantíssimo para cada um de nós pais, familiares e 
amigos, pois é resultado da luta de homens e de mu-
lheres que dedicaram suas vidas para ajudar as pes-
soas com autismo. Falo aqui de homens e mulheres 
que, não tendo filhos, também se engajaram conosco, 
fundaram associações e militam junto conosco. Cos-
tumamos dizer que a dor nos uniu. Contudo, o amor 
que nutrimos por nossos filhos nos fez encontrar forças 
para estarmos aqui. 

E quem somos nós? E quando tudo começou? 
Somos pais e mães, brasileiras e brasileiros dos mais 
distantes rincões do nosso País, que, ao receberem o 
diagnóstico de autismo de seus filhos, decidiram reduzir 
os ritmos de suas vidas, revendo seus planos para o 
futuro, seus projetos e sonhos, fazendo com que um 
dos membros tivesse que escolher entre trabalhar ou 
deixar o emprego para ficar com seu filho, para poder 
estar ao lado dele, daquele que iria precisar de todo 
apoio, amor, atenção, dedicação exclusiva e que exi-
giria desse casal um amor a toda prova, pois estariam 
diante de um desafio para o qual até a ciência e os 
médicos não detêm todas as respostas.

“Ter autismo é mais que ter uma deficiência, é 
ter também um grande desafio” – essas foram as pa-
lavras do meu filho Rafael, quando da entrevista à TV 
Cultura para o programa especial Dia dos Pais Espe-
ciais, em 2009. 

É de fato um grande desafio não só para a própria 
pessoa como para seus pais, familiares, educadores, 
profissionais de saúde, entre outros. E foi exatamente 
por ser um grande desafio que muitos pais tiveram a 
iniciativa, por conta própria, de buscar mais conheci-
mento acerca do autismo, à procura de tratamentos 
que tivessem respostas mais eficazes para a melhora 
de comportamentos, terapias que desenvolvessem 
ou permitissem a aquisição da fala, da comunicação, 
o desenvolvimento de habilidades voltadas às suas 
atividades diárias. E foi assim que surgiram as asso-
ciações de pais voltadas ao tratamento de crianças, 
jovens e adultos autistas, à formação de profissionais, 
ao apoio aos familiares e à escola, enfim, em busca 
de um porto seguro para aqueles que estavam preci-
sando de apoio. 

Exmºs Senadores, Deputados Federais e demais 
autoridades, o Transtorno do Espectro Autista tem 
desafiado especialistas e cientistas do mundo inteiro. 

Estudiosos, por todo o mundo, procuram descobrir a 
gênese dessa síndrome descoberta em 1944, pelo Dr. 
Kanner, médico austríaco, radicado nos Estados Uni-
dos. O mesmo considerava o autismo como sendo um 
desvio de comportamento resultante de fatores psico-
dinâmcios, cuja hipótese seria uma possível frigidez 
afetiva materna como causa primeira dos transtornos 
observados na infância. Embora nas últimas décadas 
tenha havido uma radical mudança na compreensão 
do quadro do autismo infantil descoberto por Kanner, 
muitas famílias sofreram e ainda sofrem com as afir-
mações de profissionais que se prenderam às formu-
lações anteriores e ultrapassadas. 

E para ilustrar o avanço do autismo no mundo 
e como os números impressionam: na década de 90, 
havia um caso de autismo para cada 2,5 mil crian-
ças nascidas; essa estatística saltou para o número 
assustador de uma criança com autismo para cada 
110 nascidas. Esta última estatística é a mais aceita 
no mundo, segundo dados coletados em dezembro 
de 2009, pelo CDC, sigla em inglês para Centers for 
Disease Control and Prevention, órgão de controle de 
doenças do governo dos Estados Unidos.

No mundo, segundo a ONU, acredita-se haver 
mais de 70 milhões de pessoas com autismo, afetan-
do a maneira como esses indivíduos se comunicam e 
interagem com a sociedade.

O dia 2 de abril de 2008 foi decretado pelo Secre-
tário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, como o Dia Mundial 
da Conscientização do Autismo. Esse dia tem mobiliza-
do pessoas pelo mundo em função do aumento surpre-
endente do diagnóstico de autismo em todo o Planeta. 
Portanto, no início do mês de abril deste ano, o Brasil 
teve a oportunidade de mostrar sua voz neste incrível 
movimento de divulgação dessa importante causa em 
prol de todas as pessoas com autismo e seus familia-
res. A iluminação do Cristo Redentor de azul e demais 
monumentos espalhados por todo o País foi inspirada 
na campanha da organização Autism Speaks, com 
sede em Nova York, que promove inúmeros eventos 
para aumentar mundialmente a conscientização do 
autismo. Muitos outros monumentos no mundo foram 
iluminados de azul, como o Empire State Building.

Hoje, os especialistas aceitam a ideia de causas 
múltiplas e entendem ser o autismo uma síndrome 
comportamental com múltiplas etiologias, que altera 
o padrão do desenvolvimento, caracterizado por um 
déficit social, determinado pela inabilidade em relacio-
nar-se com o outro, déficit na linguagem e alterações 
de comportamento.

Apesar dos grandes desafios para a ciência, pes-
quisadores vêm, ao longo de décadas, criando terapias 
que têm revolucionado o tratamento de pessoas com 
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autismo por todo o mundo. Governos de vários países 
implementaram políticas públicas voltadas às especifi-
cidades do autismo, o que tem permitido diagnosticar 
cada vez mais precocemente o autismo e, assim, com 
o tratamento precoce, estimular ao máximo as suas 
capacidades. Os resultados têm despertado a atenção 
de pais por todo o mundo. E aqui no Brasil muitas as-
sociações de pais e organizações não governamen-
tais foram criadas com a finalidade de implementar 
tais terapias, oferecendo o que têm de mais atual aos 
seus assistidos.

Já no campo das políticas públicas, o Brasil não 
tem conseguido viabilizar terapias voltadas às espe-
cificidades das pessoas com autismo, deixando inú-
meras famílias sem acesso ao diagnóstico precoce, 
ao tratamento multidisciplinar e ao acompanhamento 
às famílias.

Dessa forma, familiares de autistas por todo o 
Brasil procuraram as Assembleias Legislativas e as 
Câmaras de Vereadores, exigindo que fossem criadas 
leis em favor dos autistas. Foi assim que surgiram as 
primeiras leis em favor dos autistas no Brasil, come-
çando pelo Estado da Bahia, em 2007. Ainda em 2007, 
foi criada a lei nos Municípios do Rio de Janeiro e de 
Volta Redonda, como também nos Estados da Para-
íba, do Espírito Santo, do Amazonas, do Rio Grande 
do Sul, de São Paulo e de Minas Gerais. 

Os pais e familiares também procuraram a Jus-
tiça, ajuizando ações de tutela antecipada em favor 
dos autistas, exigindo diagnóstico precoce, tratamento 
multidisciplinar e acompanhamento familiar, como foi 
o caso do Estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. 
Por último, o Rio de Janeiro propôs uma representa-
ção contra o Brasil junto à OEA, devido à falta de tra-
tamento aos autistas.

A nossa luta, portanto, visa reconhecer a dignida-
de, o valor inerente e os direitos iguais e inalienáveis a 
que todos os membros da família humana têm como 
fundamento da liberdade, da justiça e da paz.

A nossa Carta Magna, que consagra os princí-
pios da igualdade perante a lei, sem distinção de qual-
quer natureza, permite também tratar desigualmente 
os desiguais, quando possibilita concretizar, por meio 
de compensação, a igualdade de oportunidades em 
relação aos demais indivíduos. 

Falo, aqui, dos artigos da Constituição, que não 
vou enumerar, porque são muitos, que garantem ao 
indivíduo com deficiência acesso à saúde, à educa-
ção, ao lazer, ao transporte, à prevenção, atendimen-
to especializado e a criação de programas voltados 
para a saúde. 

Por fim, a Convenção da ONU de 2006, que foi 
ratificada em 09 de julho de 2008 pelo Congresso Na-

cional e sancionada pelo Presidente da República, em 
25 de agosto de 2009, que consagra todos os direitos 
da pessoa com deficiência.

Diante desse pequeno relato de leis, direitos e 
garantias legais a que todo cidadão com deficiência 
tem acesso, fica a pergunta: por que mais uma lei?

A resposta não é outra senão a conclusão de que 
a simples letra da lei não foi suficiente para mudar a 
nossa realidade. Faz-se necessário a sistematização 
de políticas públicas e a sua efetiva implementação 
em todo o território nacional, viabilizando, de norte a 
sul, de leste a oeste de nosso País, o diagnóstico pre-
coce na rede pública de saúde, tratamento multidisci-
plinar, acompanhamento às famílias e àqueles jovens 
e adultos que não foram beneficiados pelas interven-
ções precoces, por razões óbvias, deverão ser criadas 
políticas públicas de educação continuada, atividades 
laborativas, de lazer, permitindo-lhes uma vida mais 
próxima de suas famílias e da sociedade.

Exmºs Srs. Senadores, Deputados Federais e de-
mais autoridades, os jornais e revistas têm veiculado o 
quanto a família sofre quando não dispõe de recursos 
para tratar os seus filhos. As famílias que dispõem de 
recursos para pagar os altos tratamentos têm encon-
trado excelentes resultados, enquanto o restante da 
população que depende do poder público não pode 
dizer o mesmo. 

Matérias de jornais recentes revelam o quanto 
as famílias têm sofrido. O jornal Extra, de 2009, um 
menino abandonado na porta do Hospital Pedro II, no 
Rio de Janeiro, com o braço amarrado com uma fral-
da e um bilhete: “Cuidem de meu filho, ele é autista”. 

O jornal O Globo, de 2006, Meninos do Porão, 
de São Paulo...

A Srª Normaci de Sousa Sampaio (Fora do 
microfone.) – Eu sou Normaci, mãe do Antonio Cel-
so. Acho importante falar, porque se fala muito dessa 
ação civil pública, mas se esquecem de que a ação 
do meu filho foi que abriu o caminho para tudo o que 
está acontecendo no dia de hoje. (Palmas.)

Quero dizer que meu filho é autista, graças a 
Deus! 

O SR. ULISSES DA COSTA BATISTA – Portan-
to, como foi muito bem dito, essa matéria “Meninos do 
Porão” relata a história de cinco jovens que, devido a 
não terem o tratamento precoce, ficam à margem da 
saúde...

A Srª Normaci de Sousa Sampaio (Fora do mi-
crofone.) – Ficam com teoria! Estou há 28 anos... Perdi 
qualquer esperança. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A senhora tem de permitir que ele termine. Ele fez 
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questão, inclusive, de falar sobre esse caso, pegando 
recorte de jornal...

A Srª Normaci de Sousa Sampaio (Fora do 
microfone.) – Perdi qualquer esperança! Estou can-
sada disso.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – É importante que você agora consiga concluir. 
Nós temos mais cinco oradores inscritos, e a sessão 
tem de ser retomada às duas horas.

O SR. ULISSES DA COSTA BATISTA – Não nos 
resta, portanto, outra alternativa senão agradecer...

A Srª Normaci de Sousa Sampaio (Fora do 
microfone.) – Faço questão de falar: é meia dúzia de 
gato pingado falando. É muita promoção em cima do 
autista. Que hipocrisia!

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Você tem de continuar com a sua fala.

O SR. ULISSES DA COSTA BATISTA – Não nos 
resta outra alternativa senão agradecer a todos os pre-
sentes. E é com grande alegria, orgulho e espírito de 
dever cumprido que estamos aqui, pois muitos pais e 
familiares desejaram estar aqui hoje para ver o que 
estamos vivendo e sentindo nesta hora.

Queremos fazer também memória a todos que, 
anonimamente, contribuíram para que essa lei, esse 
projeto de lei se tornasse realidade. Queremos agrade-
cer a todos os profissionais que se tornaram pessoas 
mais do que dedicadas ao conhecimento do autismo: 
tornaram-se também pessoas queridas e amigas, que 
nos ajudaram a conduzir as vidas de nossos filhos, 
oferecendo-nos o apoio e a amizade, principalmente 
nos momentos mais difíceis de nossas vidas.

Queremos agradecer aos nossos familiares, que 
foram e continuam a ser o nosso apoio e um porto se-
guro onde podemos encontrar amparo e segurança.

Queremos agradecer aos Exmºs Srs. Senadores, 
ao Senador Sarney, Presidente desta Casa, e aos de-
mais Senadores que nos honraram com a aprovação 
desse importante projeto de lei.

A todos os presentes um até breve na Câmara 
dos Deputados, onde esperamos continuar mais uma 
vitória. Solicitamos ainda, se for possível e se nos for 
permitido, uma audiência, ainda hoje, com o Presidente 
da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Marco 
Maia, para que tenhamos o mesmo carinho que o Se-
nador José Sarney teve com o nosso projeto aprovado 
aqui, no Senado.

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem, Ulisses da Costa Batista, pelo seu 
pronunciamento.

Eu já vou pedir que a assessoria aqui da Presi-
dência faça um contato com a Câmara dos Deputados, 

a fim de que a gente consiga uma audiência para os 
senhores e senhoras, ainda hoje, com o Presidente 
Marco Maia, se ele estiver em Brasília. Se ele não es-
tiver, provavelmente amanhã, ok?

Passo a palavra, neste momento, ao Francisco 
Paiva Junior, que recebeu o prêmio, representante da 
Revista Autismo.

O SR. FRANCISCO PAIVA JUNIOR – Sr. Sena-
dor Paulo Paim, por intermédio da pessoa do senhor, 
cumprimento as demais autoridades.

Caros amigos da luta em prol do autismo, inicio 
meu pronunciamento pedindo desculpas a todos os 
Senadores e autoridades aqui presentes. Meu nome 
é Paiva Junior. Sou jornalista e editor-chefe da Revista 
Autismo. Porém, muito mais que isso, sou pai do Gio-
vani, um garoto de quatro anos, que está no espectro 
do autismo. É por ele e por muitos outros autistas que 
estou aqui hoje. Antes do meu pequeno Giovani, eu 
não conhecia o autismo.

Sendo a Revista Autismo uma publicação com 
pouco mais de um ano de vida, devo explicar o que a 
torna tão especial para nossa causa. A revista come-
çou porque o publicitário Martim Fanucchi, pai da Julia, 
uma linda menina que está no espectro do autismo, 
viu uma reportagem a respeito de uma adolescente 
autista que era mantida amarrada numa cama, muito 
menos pela gravidade da síndrome, e muito mais por 
falta de informação dos pais e profissionais. Então, re-
solvemos fazer a Revista Autismo, gratuita para todo 
o território nacional, especificamente para autistas e 
pais de autistas. E o fizemos sem ONG, sem empre-
sa, sem Poder Público, sem nenhum apoio, a não ser 
voluntariado e doações, 100% de trabalho voluntário e 
doações de pais de autistas e de algumas poucas ins-
tituições, como o Instituto Social Íris, do Rio Grande do 
Norte, e também por uma instituição que muito pediu 
para manter-se no anonimato. Não sou perfeito, mas 
tento ser justo, e por isso preciso mencionar que essa 
instituição é a Maçonaria. A Ordem Maçônica nos pro-
porcionou fazer a segunda edição da Revista Autismo. 

A todos que contribuíram desde abril de 2010, 
com doações ou com trabalho, nosso muito obrigado.

Só consegui encontrar um pensamento para 
definir o projeto da Revista Autismo, a frase atribuída 
ao cineasta Jean Cocteau, que viveu de 1889 a 1963, 
que é a seguinte:

“Não sabendo que era impossível, foi lá e fez”. 
Não nos disseram que era impossível fazer uma revista 
nacional gratuita a respeito de autismo e, por isso, a 
fizemos. Depois soubemos que não é só a primeira e 
única revista sobre autismo do Brasil, como é a única 
e específica sobre autismo em toda a América Latina 
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e a única em Língua Portuguesa no mundo. A mídia 
não conhece o autismo.

Nossa segunda edição esgotou-se, assim como a 
primeira, mas, para quem quiser ter acesso ao conte-
údo de ambas, elas estão no site www.revistaautismo.
com.br, totalmente sem restrições.

O projeto ainda não tem patrocínio nem nada que 
o garanta vivo, mas temos fé de que prosseguiremos 
com esse trabalho. Aliás, se alguém que me ouve pode 
ou puder contribuir, antecipadamente eu lhe agradeço, 
seja com doação, com influência, com indicação para 
patrocínio ou, simplesmente, com a torcida para que 
a Revista Autismo consiga sobreviver.

Quero lembrar que iniciei o meu pronunciamento 
pedindo desculpas aos Senadores e a todas as autori-
dades aqui presentes. Falando, agora, de autismo no 
Brasil, é importante lembrar o que eu ouvi aqui, neste 
prédio do Congresso Nacional, em uma apresentação 
do renomado psiquiatra da infância Marcos Tomanik 
Mercadante, de São Paulo, dizendo que se estima que 
o Brasil tenha 2 milhões de autistas. Vinculado à Uni-
versidade Federal de São Paulo, ele é um estudioso 
da epidemiologia do autismo e autor do único estudo 
de prevalência da síndrome na América Latina, publi-
cado recentemente, em fevereiro deste ano, com uma 
amostragem na cidade paulista de Atibaia. E o pior é 
saber que, desses estimados 2 milhões de autistas 
brasileiros, muito mais da metade deles estão sem 
diagnóstico, sem ao menos saber que têm autismo 
ou o que é essa complexa síndrome do Transtorno do 
Espectro do Autismo.

Esses autistas não conhecem o autismo. O diag-
nóstico precoce ou, pelo menos, a suspeita precoce é 
o grande trunfo que os pais têm para iniciar um trata-
mento precoce e garantir um imenso ganho em quali-
dade de vida para seus filhos autistas.

Um dos poucos consensos na comunidade mé-
dica e científica em relação ao autismo: quanto antes 
se iniciam as intervenções, maiores são os ganhos 
em prognóstico.

Por isso, lançarei um livro, sem interesse comer-
cial, neste segundo semestre, sobre os sinais de au-
tismo, pela editora M.Books, cuja minha arrecadação 
será 100% doada à Revista Autismo ou a uma insti-
tuição que beneficia os autistas.

É um livro mostrando sutis sinais do autismo em 
bebês e crianças, em linguagem prática e nada de 
técnico, de leigo para leigo, de pai para pais, a fim de 
incentivar o diagnóstico precoce. Muitos pais e a so-
ciedade não conhecem o autismo. Os pediatras são 
os profissionais que têm a chance de ouro de detectar 
algum problema de desenvolvimento e emitir o alerta 
de se investigar uma possibilidade de autismo na crian-

ça. Porém, os pediatras, em sua maioria – eu disse a 
maioria –, a enorme maioria dos pediatras deste Brasil 
não sabe identificar autismo nem levantar a suspeita 
da síndrome para encaminhar a um especialista.

O reconhecido neuropediatra José Salomão 
Schwartzman, de São Paulo, tem um belo projeto-piloto 
vinculado à Universidade Presbiteriana Mackenzie para 
capacitar esses pediatras, que deveria ser implantado 
em todo o País, nas redes pública e privada, que, aliás, 
deve ser realizado em Atibaia, onde moro, com apro-
vação do prefeito daquela cidade, que, curiosamente, 
é médico pediatra. Os pediatras, em sua maioria, não 
conhecem o autismo.

A inclusão é outro problema. Aos poucos de que 
tenho conhecimento de que o filho está no espectro 
do autismo, uma enorme dificuldade é fazer a inclusão 
dessa criança ou dessa pessoa na sociedade e, o que 
é pior, nas escolas regulares. 

Todo autista tem direito a ser incluído, mas a nem 
todos é conveniente. Aos que se beneficiam com a in-
clusão, a falta de profissionais capacitados nas redes 
públicas e privadas e a falta de conhecimento a res-
peito de autismo impossibilitam esse processo. Raras 
escolas incluem autistas, infelizmente.

O tratamento, então, é um capítulo à parte. Mal 
há profissionais capacitados na rede privada e, quando 
há, o preço é altíssimo pela demanda completamente 
desproporcional à oferta. O que se dirá da rede públi-
ca de saúde? A saúde pública no Brasil não trata de 
autismo. Há diversas linhas e opções de tratamento e 
nenhuma delas – eu disse nenhuma delas – é coberta 
pelas políticas públicas e pela rede pública de saúde.

A saúde pública e a educação do Brasil não co-
nhecem o autismo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS. 
Fazendo soar a campainha.) – V. Sª tem mais um minuto.

O SR. FRANCISCO PAIVA JUNIOR – Por fim, 
explico o porquê de me desculpar desde o início de 
minha fala. É que todas as informações a respeito do 
autismo no Brasil, da falta de diagnóstico, por não ter-
mos inclusão nas escolas, por não haver tratamento 
nem profissionais capacitados na rede pública, toda 
essa realidade no autismo no Brasil deveria causar 
constrangimento a todos os Srs. Senadores e demais 
autoridades aqui presentes, assim como me causa. 
Só não se constrangerá quem não tem compromisso 
com a sociedade brasileira e quem não assume que 
é responsável por essa situação, pois são os manda-
tários do povo os que fazem as leis, os que fiscalizam 
o Poder Executivo e os que podem fazer a diferença 
para mudar esse cenário.

Aos que estão constrangidos, novamente minhas 
desculpas. Não foi minha intenção, mas também não 
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posso deixar de falar-lhes sobre a situação do autis-
mo no Brasil. Esse constrangimento já foi minimizado 
pelos senhores, que fizeram sua obrigação, aprovando 
a lei federal no último dia 15. Parabenizo-os por isso. E 
parabenizo a mãe do Dayan, Berenice Piana de Piana, 
da Adefa do Rio de Janeiro; o pai do Rafael, Ulisses, 
que me precedeu em seu discurso e que há mais de 
dez anos luta pela causa. Essa luta ganhou os ouvi-
dos dos Senadores. Conto com a ajuda de todos para 
mudar essa situação do País.

Obrigado a todos.
Parabéns aos autistas e aos seus familiares, pois 

todos vocês são vitoriosos no seu dia a dia, e todos 
vocês têm a consciência de que o Brasil precisa co-
nhecer o autismo.

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Vamos passar a palavra, neste momento, à Pre-
sidente do Movimento do Orgulho Autista, Srª Adriana 
Alves, e, em seguida, usará a palavra o nosso querido 
Senador Lindbergh Farias.

Combinei com a Mesa, só para situar o Plenário, 
cinco com mais cinco, se necessário. Mais ou menos, 
o que foi dado para os outros. Dez minutos para cada.

A SRA. ADRIANA ALVES – Senador Paulo Paim, 
autoridades presentes, senhoras e senhores, eu gos-
taria de iniciar, lembrando a importância das celebra-
ções alusivas ao Dia do Orgulho Autista.

Em junho de 2005, nós nos reunimos nesta Ca-
pital: alguns pais, mães, irmãos, D. Mara Gonçalves, 
Fernando Cotta, Ana Lúcia Nascimento, Alexandra Ca-
pone, dias antes de receber comunicado, informando 
sobre modestas atividades em algumas cidades norte-
-americanas e europeias. 

Entristecidos, porque, além da ausência de po-
líticas públicas, nada havia sido programado pelos 
governos ou pela sociedade civil, organizamo-nos e 
resolvemos também realizar a primeira blitz do autis-
mo. Evento modesto, mas que, com o apoio da Polí-
cia Rodoviária Federal, foi reportado pela imprensa e 
devidamente documentado. 

Nascia, ali, no dia 18 de junho de 2005, o Movi-
mento Orgulho Autista Brasil, graças ao alcance dos 
panfletos distribuídos e com o retorno das pessoas 
necessitadas em busca de ajuda – no mesmo ano em 
que foi sancionada a lei do Senador Paulo Paim que 
criou, em 21 de setembro, o Dia Nacional de Luta da 
Pessoa com Deficiência.

Em contato com a instituição norte-americana 
Aspies for Freedom, que foi a primeira entidade que 
utilizou o termo “orgulho” vinculado ao autismo, crian-
do o Autistic Pride Day, além de grupos de pais e as-

sociações europeias, soubemos que nossas ações no 
Brasil tiveram muito destaque.

Esse destaque transformou-se em política pública 
decisiva na divulgação da causa autista, contribuindo 
para as mais diversas manifestações de necessidades, 
para a construção de projetos de leis, para o atendi-
mento de demandas reprimidas.

Assim, destaco a importância de celebrar o Dia 
do Orgulho Autista, embora ainda hoje, em 2011, em 
sua sétima edição mundial, ainda nos perguntem o 
porquê. Orgulho de quê?

Mas repetiremos setenta vezes sete: temos o 
direito de sentir orgulho de nossos filhos, sejam eles 
autistas ou não. Somente alcançarão a evolução ne-
cessária nossos filhos autistas, dos quais clamamos 
ter orgulho, se eles tiverem a acessibilidade necessária 
às terapias, que tanto faltam em todas as cidades do 
Brasil, à educação, à saúde, ao trabalho, ao transpor-
te, ao esporte, à cultura, ao lazer, etc., com a adoção 
de terapias que são específicas, que deveriam e que 
devem ser precocemente administradas. Precisamos 
de diagnóstico precoce, pesquisas, tratamento e infor-
mação à sociedade, que são urgentes.

Posso citar, entre outras ações, as lutas pela 
ratificação da Convenção sobre as Pessoas com De-
ficiência, a proposta de emenda constitucional, PEC, 
que acaba com a terminalidade nas escolas, a PEC 
que desvincula o Benefício de Prestação Continuada, 
o BPC, da renda.

Essas normas ainda estão em tramitação, e o 
primeiro passo já foi dado. Mas precisamos de todos: 
de você, pai, mãe; da professora, da médica, da psi-
cóloga, desses anjos sem asas que estão ouvindo-me 
agora, para que essas propostas se tornem reais, vi-
rem realidade.

Lembro, mais recentemente, a Lei do Autismo, 
na Capital Federal, cujo veto foi derrubado pela ação 
desses abnegados pais do Movimento Orgulho Autista 
Brasil e da AMA-DF. Precisamos de união, para tirar 
essa lei do papel. E, agora, a nossa vitória no Senado, 
com a chamada lei federal da qualidade de vida dos 
autistas, com a nobre iniciativa do Senador Paulo Paim 
e da Berenice, nossa amiga da Adefa.

Infelizmente, Senador, tenho visto muitas pesso-
as que lutam mais por suas instituições do que pela 
causa autista. Apelo para que a unidade em torno da 
melhoria da qualidade de vida das pessoas autistas e 
suas famílias seja o norte da nossa missão.

Vejam o exemplo do Sr. Ulisses, que foi hoje o 
ganhador do prêmio Orgulho Autista, que represen-
tou, na OEA, Organização dos Estados Americanos, o 
exemplo da Adefa; o exemplo do Sr. Paiva Junior, que 
criou a Revista Autismo no ano passado.
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Quero lembrar que, nas comemorações pelo 
Dia Internacional do Autismo, durante as audiências 
com o Senador Lindbergh Farias – aqui presente –, 
na Comissão de Assuntos Sociais e na Comissão de 
Direitos Humanos, somente a união dos Senadores, 
coordenada pelo Senador Paulo Paim, foi capaz de 
obter a votação necessária, com o voto qualificado, 
pois ela se deu no mesmo dia do sepultamento do 
Vice-Presidente José Alencar.

Foram muitas vitórias, mas as necessidades são 
ainda maiores, e os mais pobres são os que mais so-
frem neste nosso País.

Que essas ações sirvam de exemplo para to-
dos nós.

Por isso, nós, do Movimento Orgulho Autista, di-
zemos e repetimos: juntos somos mais fortes pela qua-
lidade de vida das pessoas autistas e de suas famílias.

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

RS) – Quero convidar a Deputada Rosinha da Adefal, 
que é Presidente da Frente Parlamentar em Defesa das 
Pessoas com Deficiência, para fazer parte da Mesa. 
A assessoria já está deslocando-se, para a senhora 
poder vir aqui e nos dar o orgulho de estar conosco.

Não posso deixar de cumprimentar a Srª Adriana 
pelo pronunciamento, que fez toda uma retrospectiva 
histórica dessa caminhada que orgulha todos nós. Pa-
rabéns pelo movimento e pela sua liderança.

Como havia já anunciado, passo a palavra ao 
Senador Lindbergh Farias, que é um lutador por todas 
as causas sociais e populares e que tem um carinho 
especial pela questão das pessoas com deficiência. 
Muito mais importante do que eu falar dele é que ele 
fale para nós. (Palmas.)

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Presidente Senador Paulo Paim, senhores e 
senhoras, se este nosso encontro tivesse ocorrido há 
dois anos, eu, certamente, estaria aqui com o espírito 
tomado pela mesma solidariedade, compartilhando com 
os familiares presentes os valores que nos inspiram.

Nenhum ser humano é melhor do que o outro 
por suas características físicas. Nenhuma pessoa 
pode ser negligenciada. Todos têm direito à saúde, 
à educação e aos meios de realização pessoal. Todo 
preconceito é abjeto. 

Se eu já fosse Senador da República há dois 
anos, estaria feliz, como estou hoje, e gratificado, 
vendo que está sendo recompensado, pouco a pouco, 
passo a passo, apesar de tantas dificuldades, o esfor-
ço amoroso, incansável, competente e generoso dos 
pais e familiares, dos amigos e de toda a comunidade 
mobilizada para a nossa luta comum. Eu me sentiria 

reconfortado, por estar procurando fazer minha parte, 
por estar cumprindo meu dever. 

Mas esse encontro não aconteceu há dois anos. 
Acontece hoje, e tenho o privilégio que não tinha há 
dois anos. Eu e a Maria Antônia temos Beatriz, filha 
maravilhosa com que Deus – desculpe-me – e o des-
tino nos presentearam, iluminando nossas vidas e 
abrindo nossa consciência para o que talvez pudesse 
ser descrito como a existência ampliada, a existência 
humana conectada com outro ser humano em planos 
diferentes dos usuais – planos regidos pela força amo-
rosa da presença do outro, além e aquém da palavra 
e da razão. 

Beatriz enfrenta os desafios da Síndrome de 
Down, que são distintos daqueles enfrentados pelas 
pessoas autistas em suas diversas modalidades. Mes-
mo assim, a experiência transformadora que Beatriz 
representa para mim faz com que eu esteja aqui com 
vocês, hoje, de outra maneira. Hoje, tenho o privilégio 
de estar com vocês, sintonizado na mesma emoção.

Quero falar, inclusive: desculpe-me ter-me emo-
cionado. Mas essa emoção não é tristeza. É um amor 
tão grande que nós temos pelos nossos filhos! Um 
amor tão profundo! 

Quero deixar claro que não é tristeza que eu tra-
go; muito pelo contrário, sou tão feliz com minha filha, 
amo tanto minha filha! Então, eu queria deixar isso 
claro. Desculpem-me a emoção, mas não é tristeza 
que trago aqui. Estou sintonizado na mesma emoção, 
compartilhando esse sentimento tão forte de amor e 
confiança que nos leva adiante, que nos empurra para 
a luta por respeito, direitos, reconhecimentos, supera-
ção dos preconceitos e da ignorância.

Um dos nossos maiores problemas é a preca-
riedade do conhecimento humano. Já se sabe muito, 
mas há muito mais por se descobrir. Por isso, a ciên-
cia é nossa aliada; por isso, temos de cobrar, temos 
de exigir mais investimentos e pesquisas científicas. 
Contudo, a descoberta mais importante, o conheci-
mento mais precioso, esse não vem da ciência; quem 
nos ensina são os nossos filhos. A lição que faz de 
nós pessoas melhores são eles que nos dão todos os 
dias, mostrando que, no fundo, o que importa não é o 
poder, nem a glória nem a riqueza; o que importa na 
vida está além dela, é o amor incondicional que eles 
nos dão a oportunidade milagrosa de experimentar.

Por isso, esse orgulho que vocês hoje celebram 
é um pouquinho meu também. Às vezes, nós escolhe-
mos uma causa; mas, às vezes, a causa nos escolhe.

Eu queria dizer que, nesta sessão especial hoje, 
para comemorar o Dia do Orgulho Autista, nós temos 
algumas coisas a celebrar. Em primeiro lugar, a apro-
vação do PLS nº 168/11, pelo Plenário do Senado Fe-
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deral, no último dia 15 de junho, que agora segue para 
apreciação na Câmara dos Deputados. 

Pela aprovação do Projeto, nas Comissões de 
Direitos Humanos e de Assuntos Sociais, eu queria 
parabenizar a Senadora Ana Rita e o Senador Paulo 
Paim. Eu cheguei há pouco ao Senado, mas sei que o 
Senador Paulo Paim é um lutador incansável da causa 
da pessoa com deficiência. Foi o primeiro Senador, in-
clusive, a contratar um assistente, que está aqui, que é 
o Luciano, o assistente de plenário do Senador Paulo 
Paim, e é cego. A Senadora Ana Rita contratou tam-
bém um funcionário desta Casa, o Aires, uma figura 
extraordinária. Mas eu queria parabenizar, em especial, 
o Senador Paulo Paim, por sua luta.

O Projeto de Lei nº 168 visa instituir políticas pú-
blicas para o adequado tratamento das pessoas com 
autismo, desde a implantação do diagnóstico precoce, 
na rede regular de saúde, até o seu encaminhamento 
para centros de tratamento que atendam às especifi-
cidades da síndrome, estimulando ao máximo as ca-
pacidades da pessoa com autismo.

O Projeto incorpora muitas das demandas for-
muladas pelo movimento social na audiência pública 
realizada pela Subcomissão Permanente de Assuntos 
Sociais da Pessoa com Deficiência (Casdef), no último 
dia 31 de março. Além da necessidade de diagnóstico 
precoce e da criação de centros de referência, com 
atendimento multidisciplinar, envolvendo psiquiatras, 
psicólogos, fonoaudiólogos, além de profissionais de 
outras especialidades, recordo outros pontos que foram 
levantados pelos convidados e que são igualmente im-
portantes: o acompanhamento que deve ser oferecido 
às famílias, os lares terapêuticos para adultos, em es-
pecial, a morte dos pais e a fiscalização dos abrigos. 
Não nos esqueçamos do triste exemplo do Lar Tio 
Paulinho, na Bahia.

É importante lembrar que o referido Projeto de Lei 
nº 168 originou-se de uma iniciativa popular – não é, 
Senador Paulo Paim? Uma proposta da Associação em 
Defesa do Autista de criação de um sistema nacional 
integrado de atendimento à pessoa autista foi recebi-
da, pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, pelo seu Presidente Paulo Paim, como 
sugestão nº 1, de 2010. Na sequência, enriquecida por 
algumas emendas, a proposta tornou-se o Projeto de 
Lei nº 168. Portanto, esse Projeto de Lei foi fruto do 
trabalho coordenado de pais, familiares, amigos e pro-
fissionais envolvidos com a causa do espectro autista. 

A conquista desse movimento, que hoje nos uni-
mos para celebrar, reverbera para além da causa au-
tista. É exemplo, motivação e caminho a ser trilhado 
por todos aqueles que se envolvem com a luta pelos 
direitos humanos. Contudo, penso que é nossa obriga-

ção fazer com que a causa autista não seja lembrada 
apenas nas duas datas comemorativas. Como disse o 
Senador Paim, no requerimento dessa sessão solene, 
o Brasil precisa conhecer o autismo, só assim vamos 
passar da lembrança pontual para a construção de 
políticas públicas permanentes. 

Apesar dos avanços, temos de reconhecer que 
a aprovação do PLS é apenas um passo em uma ca-
minhada longa e difícil. É preciso que o Poder Públi-
co como um todo, Parlamentares, gestores públicos, 
membros do Judiciário, do Ministério Público e da De-
fensoria Pública compartilhem a convicção dos pais 
de crianças autistas. As políticas públicas têm que ser 
integradas. De nada adiantará o Parlamento estabe-
lecer o direito à educação ou o direito à saúde em lei 
federal, o gestor público construir escolas e hospitais, 
os promotores, defensores públicos e juízes garantirem 
o acesso a tais direitos fundamentais, se não houver 
medidas concretas para que esses cidadãos alcancem, 
efetivamente, tais direitos. 

Estou falando de transporte público adequado 
para que as crianças autistas consigam chegas a suas 
escolas e hospitais. Estou falando de treinamento ade-
quado para os profissionais de saúde e educação de 
modo que estejam preparados para atender digna-
mente essas crianças.

Sr. Presidente, senhores e senhoras, não quero 
me alongar, mas uma preocupação tem feito parte do 
trabalho da nossa Comissão Permanente da Pessoa 
com Deficiência: fazer cumprir a lei, fazer cumprir o 
que já existe também. 

É fazer cumprir o que já existe também. É ajudar 
resolver problemas. Nós estamos fazendo algumas 
audiências públicas em que a gente chama vários 
Ministérios. Chamamos o Ministério do Desenvolvi-
mento Social e o Ministério do Trabalho sobre os mais 
variados temas.

Quero dizer aos senhores que viajei com a Presi-
denta Dilma ao Rio, há quinze dias, e tratou da discus-
são da pessoa com deficiência e perguntou o seguinte: 
“Senador, o que a gente pode fazer de concreto? Há 
tanta coisa para ser feita de concreto”.

Eu quero dizer que tivemos depois uma reunião 
com a Ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann e le-
vantamos um conjunto de sugestões, Senador Paulo 
Paim. O Senador Wellington Dias, que é pai da Daniele, 
que tem doze anos e é autista também, está sempre 
presente nas discussões daquela Comissão, como o 
Senador Paulo Paim, o Senador Moka e o Senador 
Casildo Maldaner.

E eu falava de uma coisa simples, um primeiro 
ponto simples, que está nesta pauta de coisas objetivas 
para serem resolvidas. Todo mundo fala da necessida-
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de da existência, da disseminação pelo País afora, da 
questão do diagnóstico. Como é importante a questão 
do diagnóstico. Como é importante ter o diagnóstico 
mais cedo. E você sabe que, tanto no autismo, quanto 
na síndrome de Down, nós não temos um protocolo 
oficial por parte do Ministério da Saúde.

E no caso da Síndrome de Down, morrem crianças 
e crianças, Senador Paulo Paim, por uma coisa básica. 
A criança que tem síndrome de Down tem que fazer, na 
hora, o exame cardíaco. Morrem muitas crianças por-
que, infelizmente, os profissionais não sabem daquilo.

Eu recebi dos senhores aqui, na Comissão da 
Pessoa com Deficiência, algumas cartilhas falando 
sobre o diagnóstico. Pois bem, isso tem que ser ofi-
cial. Tem que ter um protocolo de diagnóstico que, 
por ser oficial, do Ministério da Saúde, tenha que ser 
distribuído a todos os profissionais. Essa é uma coisa 
concreta que a gente tem que tentar resolver. Eu co-
loquei dentro desses pontos de sugestão, uma coisa 
razoavelmente simples.

E divulgar isso pelo País afora, porque nós sabe-
mos, os senhores aqui, os pais aqui sabem, que quan-
do se diagnostica cedo, a gente pode entrar naquela 
outra fase, que eu tenho com minha filha também, 
que abrange a fisioterapia, a terapia ocupacional, todo 
um trabalho... E o central em tudo isso é o estímulo. 
Quanto mais estimuladas as nossas crianças, maior 
autonomia elas vão ter.

Então esse é um primeiro ponto desta pauta con-
creta de que eu falo, um protocolo para o diagnóstico, 
um protocolo para a síndrome de Down e um proto-
colo para o autismo. Isso é simples. Isso a gente está 
tentando resolver. A gente está tentando fazer a inter-
mediação lá com o Ministério da Saúde. É uma pauta 
queremos. E a Presidenta quer entrar...

Dou outro exemplo aqui hoje por duas questões: 
pelo benefício de prestação continuada e pela pensão 
por morte... O que acontece? Às vezes um filho nosso 
tem a possibilidade de ter um emprego, que às vezes é 
transitório. Qual o problema? Muitos pais dizem: “Puxa, 
se ele tiver a carteira assinada, ele vai perder a pen-
são por morte dos pais”. Isso acontece muito, no caso 
de deficiência intelectual. Acontece muito. Outro é o 
benefício de prestação continuada; muita gente rece-
be e tem medo de, ao ter a carteira assinada, perder 
definitivamente aquele benefício. Esse é outro ponto, 
que nós estamos tentando resolver, intermediando uma 
discussão do Ministério de Desenvolvimento Social 
com o Ministério do Trabalho. Há essa pauta concreta 
de coisa que podemos tentar, objetivamente, resolver.

Quero dizer aos senhores – eu não quero me 
alongar muito – que há um terceiro ponto aqui, que é 
tecnologia assistiva. Esse é um termo novo, Senador 

Paulo Paim...A tecnologia assistiva é utilizada para 
identificar todo o arsenal de recursos e serviços que 
contribuem para proporcionar ou ampliar habilidade 
funcionais de pessoas com deficiências. Tudo, des-
de o brinquedo até cadeiras, tudo aqui. O Ministério 
da Ciência e Tecnologia, que tem à frente o Ministro 
Mercadante, está lançando um plano de incentivo à 
tecnologia assistiva. Sinto que é fundamental colocar 
isso também dentro dos marcos do Brasil sem misé-
ria, porque tem que haver recursos a fundos perdidos, 
principalmente para as famílias mais pobres. 

Eu não quero me alongar. 
Quero dizer que o Senado Federal vai aprovar 

também. E quero dizer que em breve – eu sou o Re-
lator e estamos em negociação com o Governo Fe-
deral – vamos aprovar um projeto que concede apo-
sentadoria especial à pessoa com deficiência. Essa é 
uma luta história, e é um projeto que tramita há muito 
tempo nesta Casa. 

E por fim, estamos discutindo o Programa, o Pra-
natec. Rosinha da Adefal, Presidenta da Frente Parla-
mentar da Pessoa com Deficiência... Nesta legislatura 
há Deputados nesta legislatura que são cadeirantes. 
Neste Parlamento, no Senado Federal e na Câmara, 
a luta da pessoa com deficiência ganhou um grande 
reforço e principalmente pela atuação da deputada 
que é o estimulo a programa de formação profissional 
através do Prodatec.

Sr. Presidente, eu não quero me alongar. Há tan-
tos temas, tantas coisas para serem discutidas, mas 
hoje é uma sessão comemorativa.

Sei da angústia da discussão para educação. 
Esse é outro debate. E tem uma coisa, Senador Paulo 
Paim, que a gente tem que dizer – eu sou um defen-
sor ardoroso da inclusão – que é que quem decide o 
futuro de cada um de nossos filhos são os pais e as 
mães. Eles é que sabem como proceder, o caminho 
que enfrentam. Eu estou convencido, eu sei – não que-
ro adentrar esse tema – que esse tema da educação 
é um tema central. 

Sr. Presidente, agradeço a V. Exª. Quero dizer, de 
fato, aqui tem um esforço real nosso, não meu, não do 
Senador Paulo Paim, mas de um conjunto de parla-
mentares, para tentar fazer coisas concretas, para a 
gente ficar aqui não só no discurso. A gente vai preci-
sar trabalhar junto, porque, nesses encaminhamentos, 
nessas discussões para resolver problemas com os 
ministérios, com o Ministério da Saúde, uma coisa a 
gente tem aprendido: só quem vive, só quem enfren-
ta no dia a dia é que sabe de todas as coisas, e são 
essas pessoas que têm que apontar esse caminho 
aqui para a gente. 
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Muito obrigado, Sr. Presidente! Muito obrigado 
pela presença de todos no Senado Federal nesta ma-
nhã. (Palmas.) 

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

O Senador Wellington Dias, que fala, conhece, não 
está aqui, mas me ligou dizendo que a sua filha, tam-
bém autista, de uma forma ou de outra, está conosco. 

Senador Lindbergh Farias, só posso dizer a V. 
Exª, que lembrou aqui do nosso Senador, que V. Exª 
tem feito um trabalho magnífico na Subcomissão da 
Pessoa com Deficiência. V. Exª também consegue atu-
ar em todas as áreas ao mesmo tempo, mas percebo 
que nessa área V. Exª trabalha com coração, com alma, 
com sentimento e com a força daqueles que têm na 
família a história.

Tive uma irmã, que era cega, já faleceu, mas de-
pois que ela ficou cega é que fui percebendo o quan-
to eu tinha que fazer ainda. V. Exª não, V. Exª, como 
disse aqui, é com alegria que lembra a caminhada e 
lembrou o Wellington Dias, mas também a sua filha, e 
posso dizer, com muita segurança a todos aqui, que 
esse Senador tem compromisso com as causas da 
nossa gente e do nosso povo. 

Parabéns, Senador! (Palmas.)
Passo a palavra, neste momento, à Presidente 

da Associação em Defesa do Autista, Srª Berenice 
Piana de Piana. 

A SRA. BERENICE PIANA DE PIANA – Agrade-
ço imensamente a oportunidade de estar aqui.

Boa-tarde a todos.
Exmºs Senadores, excelentíssimas senhoras e 

excelentíssimos senhores aqui presentes, que se des-
locaram de suas casas para estar aqui hoje unindo sua 
voz à nossa voz, seu coração ao nosso coração. Eu 
gostaria imensamente de dizer aqui meu muito obri-
gado e o quanto eu me sinto irmã de todos, o quanto 
eu me sinto uma só no meio de todos vocês. 

Todos nós aqui estamos unidos pela dor e unidos 
pelo amor. E é em nome desse amor, caro Senador, 
que eu quero agradecer imensamente a V. Exª por uma 
frase que o senhor me disse no início, quando entra-
mos em contato. Estas foram as palavras mágicas que 
o senhor me disse: “O que posso fazer por vocês?” 
Acho que essa sua frase selou todo este movimento 
em defesa do autista. Até ali, nada de concreto tinha 
acontecido, mas neste dia o senhor selou o destino do 
autista brasileiro. Eu sei que, a partir deste dia, uma 
nova luz está brilhando não no final do túnel, mas no 
céu de um Brasil mais justo para todas as pessoas 
com deficiência, para as pessoas envolvidas no es-
pectro autista. 

O senhor talvez nunca venha a entender a di-
mensão do seu gesto, mas nós mães, familiares de 
pessoas com autismo entendemos a grandeza do seu 
ato e como isso está fazendo diferença já, agora, na 
vida de todos nós, porque uma coisa é viver sem es-
perança e outra é viver com a certeza de que isso vai 
ser resolvido, que a situação do autista brasileiro vai 
mudar dentro em breve. (Palmas.)

Quero destacar ainda os anônimos, aqueles que 
trabalham quietinhos no seu canto, que não aparecem 
e que muita gente não conhece. Peço desculpas se for 
injusta, pois são tantos os nomes, são tantos os compa-
nheiros valorosos, que, de repente, a gente pode estar 
falhando em não falar o nome de todos. São as nilzas 
da vida, as keilas, as marletes, as anitas, as denises, 
a Cristiane, a Milena e tantas outras mães que, junto 
comigo, fazem esse coro maravilhoso. Vamos defender 
nossos filhos! Juntos somos mais fortes, não é, Adria-
na? Essas pessoas, Senador, fazem o movimento. Não 
sou só eu, só o Ulisses, só essas pessoas que estão 
sempre aparecendo, mas tem toda essa turma nos bas-
tidores que faz com que nosso movimento vá adiante.

Quero destacar ainda uma pessoa, um fantástico 
escritor, Rômulo Nétto, que não tem familiar autista na 
sua família, mas que, mesmo assim, corajosamente, 
se levantou e escreveu um livro sobre autismo e doou 
parte da renda desse livro para a Associação em De-
fesa do Autista, totalmente desapegado.

Quando me viu naquela audiência, que o senhor 
nos proporcionou, ele ficou emocionado com aquela 
audiência e entrou em contato comigo. Tenho muito 
orgulho, Sr. Rômulo, de ser sua amiga. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está aqui o Rômulo. Por favor, Rômulo, levante! 
(Palmas.)

A SR.ª BERENICE PIANA DE PIANA – Eu sei 
que o Sr. Rômulo tem um livro para lhe entregar, Se-
nador Paim, se o senhor permitir.

Esse livro o senhor pode apreciar depois e ver 
quanta verdade está escrita nele.

Quero colocar ainda que vou encurtar a minha 
fala em favor de outra pessoa que tem algo muito inte-
ressante para dizer para vocês e que vem acrescentar 
aqui muita coisa: é um Promotor do Rio de Janeiro Dr. 
Celso Loureiro, que vem representando o Procurador-
-Geral da República. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Deixem-me só dividir com vocês. 

Na verdade, o Rômulo me dá quatro livros: Não 
fala comigo! a história de uma autista; Transitoriedade, 
Palavra; Cidades, Ciudades; Os Deserdados da Sorte. 

Meus parabéns ao senhor! Muito obrigado. (Pal-
mas.)
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A SR.ª BERENICE PIANA DE PIANA – Continu-
ando, Senador, o senhor não se espante com tantas 
homenagens, mas o senhor é muito querido nesse meio.

Eu gostaria de pedir ao Prefeito de Fraiburgo, o 
Sr. Nelmar Pinz que faça a entrega de uma placa que 
não tem nenhum nome de associação, mas é de todos 
os autistas brasileiros. 

Receba essa placa como uma homenagem de 
todos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Fale perto de mim que sai aqui.

O SR. NELMAR PINZ – Parabéns, Senador! É 
uma homenagem que estamos lhe fazendo.

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

Muito obrigado, Prefeito. É uma alegria estar com 
você aqui!

A SRA. BERENICE PIANA DE PIANA – A Srª 
Grazi, do Espírito Santo, Senador, pediu-me que eu lhe 
entregasse, mas eu acho injusto, acho que ela mesma 
deveria entregar. 

Por favor, Srª Grazi, venha entregar para o Se-
nador.

(Entrega de placa.)

A SRA. GRAZIELLE MALACARLI – Em nome 
dos autistas do Espírito Santo. Nós fazemos parte de 
uma associação, sou mãe de um autista lindo, o Bru-
ce, e estamos lhe agradecendo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito obrigado. Muito obrigado mesmo.

A SRA. BERENICE PIANA DE PIANA – Temos 
ainda o Sr. Hugo, Vice-Presidente da Apadem, de Volta 
Redonda, no Rio de Janeiro, que também quer fazer 
uma entrega ao senhor, Senador.

(Entrega de placa.)

O SR. HUGO VINÍCIUS DA COSTA – Pela nossa 
luta, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que está 
fazendo! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Eu é que agradeço.

Assim vocês me deixam... Eu é que vou chorar 
daqui a pouco, Lindbergh, não é só você!

A SRA. BERENICE PIANA DE PIANA – Que as 
nossas lágrimas sejam de alegria, não é, Senador? 
Hoje, nós temos algo a comemorar e isso é muito im-
portante.

Gente, não vou me alongar mais. Só agradeço 
imensamente e espero que vocês continuem conosco, 
mais uma vez dizendo: juntos, somos mais fortes! E 
nós somos muitos.

Agora, Sr. Celso Loureiro, por favor, convido-o a 
fazer uso da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Ela já combinou aqui, com a Presidência, que 
iria dividir esse tempo.

Então, V. Exª está sendo convidado, neste mo-
mento, a falar, porque ela não usou os cinco minutos 
dela. Ela usou só cinco e os outros cinco ela cedeu 
para o senhor fazer uso da palavra neste momento.

Com a palavra o Sr. Celso Loureiro.
O SR. CELSO LOUREIRO – Exmo Sr. Senador 

Paulo Paim, por intermédio de quem cumprimento todos 
os membros da Mesa, Exmos Srs. Senadores e demais 
autoridades presentes e, plagiando o Presidente desta 
Casa, brasileiras e brasileiros...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Dr. Celso, permita-me: agora, a Srª Berenice 
Piana de Piana me entregou aqui uma homenagem 
que veio lá do meu Rio Grande do Sul.

Muito obrigado, Rio Grande do Sul! Muito obrigado 
também ao Sr. Nelson Kirst e à Chris. Muito obrigado, 
Chris. Muito obrigado à delegação gaúcha e à delega-
ção de todos os Estados. Muito obrigado!

Celso, está no seu tempo agora.
O SR. CELSO LOUREIRO – O que me trouxe 

aqui, além do convite especial que me foi feito por 
esse grupo maravilhoso de pessoas que defende a 
causa das pessoas com transtorno de espectro autista 
no Rio de Janeiro, diz respeito especificamente a um 
processo criminal.

Sou Promotor de Justiça Titular da 11ª Vara Cri-
minal na capital do Rio de Janeiro, e lá, infelizmente, 
viemos a ter, recentemente, deflagrada a ação penal 
de número 0124249–35, de 2011, em relação a duas 
pessoas que eram, na verdade, gestores de uma clíni-
ca que se dizia especializada no tratamento de crian-
ças autistas.

Como o tema da presente solenidade é “O Brasil 
precisa conhecer o Autismo”, também julgo importante 
que o Brasil conheça os problemas e as fragilidades 
a que as famílias dos autistas estão submetidas, es-
tando à mercê, eventualmente, de profissionais sem 
qualificação, de pessoas que prometem tratamentos 
mirabolantes, que prometem curas, que prometem, en-
fim, milhares de benesses a esses familiares e àquelas 
crianças, mas, de fato, não cumprem aquilo que pro-
metem, até porque, em grande parte dos casos, não 
é possível atingir os fins prometidos.

É com muita felicidade que eu vejo este projeto 
de lei aprovado aqui no Senado, o Projeto nº 168, de 
2011, já mencionado. Destaquei, na análise que fiz 
dele, dois temas. A partir do segundo tema, tocarei 
especificamente na questão desse processo criminal.

O primeiro deles é a questão da inclusão como 
tema fundamental desta lei de proteção integral, a Polí-
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tica Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista, uma lei que, aliás, vem 
atender ao que o texto constitucional, ao que a Cons-
tituição da República, nos arts. 208 e 227, preconiza.

E no projeto de lei, agora na Câmara dos Deputa-
dos, menciona-se que uma das diretrizes é a inclusão 
das crianças, dos jovens com Transtorno do Espectro 
Autista em classes comuns no ensino regular. Essa 
ênfase no projeto, especificamente em relação aos au-
tistas, não é nova no ordenamento jurídico brasileiro, 
uma vez que a própria Lei nº 7.853, de 1989, que é a 
lei de apoio às pessoas portadoras de deficiência – e 
o projeto qualifica as pessoas com transtorno autista 
como pessoas com deficiência e permite que se inclu-
am essas pessoas, portanto, nesse rol jamais, vamos 
dizer, estabelecido, com costume maior de proteção, 
que é para as pessoas com deficiência –, estabelece, 
inclusive, a matrícula compulsória em cursos regulares 
e, um outro aspecto fundamental, a formação e a qua-
lificação de recursos humanos. Os senhores vão ver, 
na menção que farei ao processo criminal, o quanto 
isso é importante.

A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
nº 9.394, de 1996, no seu art. 58, também prevê servi-
ços de apoio especializado na escola regular. Um dos 
decretos que a regulamenta, o Decreto nº 6.571, de 
2008, faz menção à formação de gestores, educadores 
e demais profissionais da escola para a educação in-
clusiva, até com envolvimento e participação da família.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. CELSO LOUREIRO – Enfim, a própria Lei 
nº 10.845, de 2004, também se refere à inserção dos 
portadores de deficiência nas classes comuns de en-
sino regular, o que é também um dos objetivos do Pla-
no Nacional de Educação, conforme preconizado pela 
Lei nº 10.172, de 2001, que, mais uma vez, menciona 
a inclusão do aluno com necessidades especais nas 
escolas regulares e a formação de recursos humanos.

Outro ponto que o Projeto de Lei nº 168 aborda 
com muita propriedade diz respeito àqueles quatro parâ-
metros fundamentais: diagnóstico precoce, atendimento 
multiprofissional, acompanhamento especializado...

(Interrupção do som.)

O SR. CELSO LOUREIRO – ...nas classes co-
muns de ensino regular (Fora do microfone.); e também 
a nutrição e a terapia nutricional.

Menciona-se aqui que essa lei vem ao encontro 
inclusive do que preceitua a Convenção da Guatemala 
sobre a eliminação de discriminações contra as pesso-
as portadoras de deficiência, além da detecção e da 
intervenção precoce dessas doenças para que possa 
haver o devido tratamento.

Nesse contexto, infelizmente, talvez porque, como 
disse o Senador Lindbergh Farias aqui, tenhamos mui-
to de concreto a realizar, há um amálgama de leis, de 
diplomas legislativos vários, que, por vezes, se per-
dem, sem o devido cumprimento. Certa vez, ouvi uma 
entrevista do Deputado Estadual, ex-Ministro do Meio 
Ambiente, Carlos Minc, dizendo que, na metade do 
tempo dele, ele tentava aprovar leis que julgava impor-
tantes e, na outra metade do tempo, tentava cumprir 
essas leis, tentava fazer com que essas leis fossem de 
fato eficazes, porque os diplomas legislativos prolife-
ram, mas nem sempre alcançam a devida realização 
e, por isso, acabam gerando problemas, inclusive de 
ordem criminal.

Nesse processo criminal que mencionei – vou-
-me permitir não citar os nomes das pessoas acusa-
das porque é um processo ainda em andamento e 
para não expô-las indevidamente, assim como para 
não expor os nomes das vítimas nesses casos, inclu-
sive as inúmeras crianças –, apontamos cerca de 25 
famílias que foram lesadas por essa falsa psicóloga e 
falsa terapeuta, que se dizia especialista em tratamento 
de terapia comportamental aplicada. De fato, muitas 
dessas famílias perderam a oportunidade desse diag-
nóstico precoce. Algumas famílias foram submetidas 
a esse engodo por mais de quatro anos. Por mais de 
quatro anos foram enganadas, levando seus filhos a 
um tratamento realizado por pessoas inabilitadas para 
promovê-lo, inclusive perpetuando essa situação a vá-
rias outras famílias, a aproximadamente, por enquanto, 
25 famílias, porque também enfrentamos a questão de 
que várias dessas famílias não quiseram, por temer 
uma exposição maior dos seus filhos, comparecer à 
delegacia de polícia. No caso, a Delegacia de Defesa 
do Consumidor deu início a essa investigação no Rio 
de Janeiro, mas ainda não chegou ao conhecimento 
toda a quantidade de pessoas que foi, efetivamente, 
ludibriada.

Quanto à questão do atendimento multiprofissio-
nal, o que, de fato, garante à família que tem um filho 
ou um parente portador de autismo estar levando essa 
pessoa para um tratamento eficaz? Que aquela pessoa 
para a qual ela está entregando seu filho, seu parente, 
seja, de fato, habilitada a atender aquele problema de 
saúde? Creio que seria uma boa providência obrigar-
mos essas clínicas ou escolas ou, enfim, esses servi-
ços públicos ou privados de atendimento aos autistas 
e às pessoas portadoras de necessidades especiais in 
genere a publicizar, a levar ao conhecimento das pes-
soas que para ali vão o rol das pessoas que trabalham 
nessas clínicas e a especialidade de cada uma. Nesta 
Clínica, chamada Cenacomp, onde se davam esses 
engodos, segundo nossa denúncia, havia estagiários 
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trabalhando como se terapeutas fossem; havia pesso-
as que se diziam portadoras de habilidade em terapia 
comportamental e que, por terem feito um cursinho de 
algumas horas, já se diziam profissionais dessa área.

Portanto, à míngua de um diagnóstico precoce 
e à míngua de um tratamento absolutamente eficaz,...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O senhor tem mais um minuto.

O SR. CELSO LOUREIRO – ...várias pessoas 
perderam a oportunidade de levar seus filhos para fa-
zerem um tratamento adequado.

Digo aqui que essa investigação, esse processo 
criminal levou-nos a pedir, inclusive, a prisão preven-
tiva dessa pessoa, o que foi atendido. Contamos com 
a sensibilidade do Juiz titular da 11ª Vara Criminal, Dr. 
Alcides da Fonseca Neto, que decretou a prisão pre-
ventiva dessa pessoa, em razão da garantia da ordem 
pública. Inclusive, o julgamento do habeas corpus que 
foi impetrado em favor dessas pessoas será realizado, 
amanhã, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Mas 
o que esperamos é que de fato essas políticas públi-
cas sejam implementadas e haja a devida regulação 
e controle, para que outras famílias não sejam vítimas 
de engodos semelhantes.

É com essas palavras que eu gostaria de trazer 
aqui a minha contribuição, parabenizando o Senador 
Paulo Paim pela dedicação extrema a essa causa. E, 
às demais pessoas aqui presentes, gostaria também de 
pedir colaboração: quem tivesse dados, informações a 
me prestar, que pudessem auxiliar nessa causa penal, 
nessa ação penal, que me contactasse posteriormente, 
lá na 10ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, para que eu 
pudesse contar com a orientação e dados científicos 
maiores para a devida instrução da causa.

Eu agradeço a atenção de todos.
Muito obrigado e parabéns mais uma vez, Se-

nador. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Cumprimento o Dr. Celso pela brilhante exposi-
ção, e passamos de imediato a palavra à Presidente 
da Associação Brasileira do Autismo, Srª Marisa Furia 
Silva. Conforme aqui combinado, cinco minutos com 
mais cinco. Em seguida vai falar o Sr. Horácio.

A SRA. MARISA FURIA SILVA – Bom-dia a to-
dos e a todas, eu gostaria de cumprimentar a Mesa em 
nome da Berenice e gostaria inclusive de parabenizá-
-la pela entrega do projeto de lei ao Senador Paim.

Lembro-me de que, no dia em que ele foi entre-
gue, a Angélica, da associação da Bahia, me ligou 
preocupadíssima, porque faltavam coisas para serem 
colocadas na lei. E não entendemos, eu não entendo 
de legislação. Nós ficamos preocupadas. Eu estava em 
Brasília e, de manhã cedinho, fui ao Senado e encontrei 

o Senador Flávio Arns e o Senador Paim. E o Sena-
dor Paim me tranquilizou muito. Ele falou: não, vocês 
vão poder interferir. É um projeto de lei da sociedade 
civil e vocês podem interferir. Vai ter espaço para isso. 
E ficamos muito tranquilas com relação a isso. Então, 
acho que temos que parabenizar todos vocês e todos 
os nossos companheiros que não estão aqui que aju-
daram a melhorar e contribuíram bastante para essa 
lei. (Palmas.)

Quero fazer um agradecimento especial ao psi-
quiatra, ao Professor Dr. Psiquiatra Marcos Merca-
dante, que também participou do grupo de trabalho. 
Lembro-me de que tínhamos um prazo para mandar. 
Na véspera, ainda liguei para ele para confirmar se o 
termo correto... No momento em que você faz uma lei, 
uma das preocupações nossas era de que a lei não 
engessasse.

Ela precisava ficar aberta, porque se engessasse 
de repente alguns atendimentos poderiam não aconte-
cer. E o nome correto que tínhamos que dar, porque os 
nomes vão mudando. Antigamente era portador, agora 
é pessoa com... Então tem que falar pessoa com au-
tismo. Era transtorno global do desenvolvimento, hoje 
não é mais; é transtorno do espectro autista. Na vés-
pera ainda liguei para o Marcos Mercadante e ele me 
disse: “não, Marisa, é assim mesmo. A gente mudou, 
mandou tudo. Eu acho que ficou perfeito”.

Eu gostaria que todos pensassem muito positi-
vamente com o Dr. Marcos, porque ele está passando 
por uma dificuldade muito grande. Ele está internado 
e com problema muito sério.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Uma salva de palmas com uma energia positiva. 
Pelo que você me contou aqui, o estado de saúde do 
Dr. Marcos de fato é grave.

A SRA. MARISA FURIA SILVA – São pessoas na 
vida que surgem para nos ajudar e ajudam bastante.

Gostaria de falar um pouquinho da história. Eu 
acho que tudo é história, este é um momento histórico.

O autismo começou, aqui no Brasil, a ser divul-
gado de uma maneira mais incipiente, porque não tí-
nhamos Internet na época, não tínhamos nem fax. Isso 
aconteceu em 83, quando teve início a primeira Asso-
ciação de Amigos do Autista, na cidade de São Paulo. 
Naquele ano, várias associações se formaram, muitas 
pediram para usar o nome da AMA, de São Paulo, o 
que foi permitido, e o movimento das associações de 
pais, até hoje, foi o causador de algumas das políti-
cas públicas que existem. O autista está em políticas 
públicas. Simplesmente não estão sendo executadas.

A Abra começou em 88, pela necessidade de 
as associações terem uma representatividade. As as-
sociações que existem no Brasil, muitas delas são de 

JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL242



25458 Terça-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011

atendimento, outras não são de atendimento. Todas 
elas trabalham em prol da pessoa com autismo.

Aquelas que começaram para atendimento é por-
que não havia atendimento nenhum, então não dava 
para esperar. Acho que isso vai mudar hoje. Dentro da 
saúde das pessoas com deficiência tem uma portaria, 
na assistência social, eles estão lá pela vulnerabilidade 
e temos que realmente mexer nessa área, porque lá 
é que existem as instituições de longa permanência 
para idosos. E os nossos filhos vão ficar idosos. É uma 
área que estamos mexendo, junto com a associação.

Diagnóstico precoce. Como o Senador disse, 
aquela listagem de que ele falou com relação ao Mi-
nistro Padilha, foi uma reunião que a Abra teve com 
o Ministro. E foi uma reunião diferenciada. Não foi a 
Abra ou as associações de pais pedindo audiência 
com o Ministro. 

No momento em que assumiu esse Ministério, ele 
entrou em contato com as entidades que faziam parte 
do Conselho Nacional de Saúde. Isso foi em janeiro. 
Eu estava na praia. O Ministro estava trabalhando e 
eu, não. A assessora dele me ligou, dizendo que ele 
queria uma audiência com as associações para saber 
quais eram as demandas. 

Quando marcou a audiência, eu estava fora do 
País. Daí coincidiu e marcamos essa audiência em São 
Paulo, exatamente no dia 2 de abril. Essa reunião foi 
com o Ministro da Saúde, no dia 2 de abril, que foi um 
sábado, no Ministério, lá em São Paulo. E essa reunião 
aconteceu às sete horas da noite. Eu estava presen-
te; a AMA de São Paulo estava presente; a Paula, do 
Autismo e Realidade, também estava presente; e Ma-
ria Helena Roscoe, de Minas Gerais, da associação 
de lá estava presente. Ela é psiquiatra e mãe de duas 
pessoas com autismo. 

Saímos dessa reunião com essa carta que foi 
entregue pelos meninos da AMA – DF na reunião do 
Conselho, que foi logo em seguida, no dia 5 de abril, 
aqui em Brasília. O Presidente se lembra. Ele foi jun-
to com os meninos entregar essa carta. E ficou uma 
carta um pouco que compromisso.

Então, é extremamente fundamental que real-
mente tenhamos um protocolo nessa área. E pedimos 
para o Ministro que esse protocolo, quando fosse feito, 
mexido, nós tínhamos que estar participando. Eu sei 
que estão começando a mexer no protocolo. Nós não 
estamos participando. Eu fui falar com o coordenador 
de saúde mental e pedi a participação das associa-
ções, da Abra, para que esse protocolo seja exatamente 
aquilo que os pais desejam, não só o que profissionais 
da saúde desejam.

Creio que, infelizmente, nesses últimos oito anos 
não se fez nada, porque se jogou o autismo na saúde 

mental. Então, eles não conseguem entender como é 
o funcionamento das pessoas com autismo. Espero 
que agora, realmente, a gente consiga participar, para 
que saia um documento coerente com o problema dos 
nossos filhos.

Eu me esqueci de falar. Para quem não me co-
nhece, tenho quatro filhos. Um deles é autista. É o 
terceiro: o Renato. Então, essa culpa eu nunca tive de 
ser a mãe geladeira ou coisa que o valha, que foi um 
problema seriíssimo. E ainda nós temos esse problema, 
porque muitos profissionais ainda pensam nessa área. 

O meu filho autista é o terceiro, e ele foi progra-
mado. Então, não tem nada a ver com o fato de ser 
problema emocional basicamente. Ele está com 33 
anos e obteve o diagnóstico, por incrível que pareça, 
na década de oitenta, em 1980, pelo Professor Salo-
mão Schwartzman, com diagnóstico correto na primeira 
consulta. Quer dizer, é um absurdo o que hoje ainda 
acontece neste país, com os médicos ainda não diag-
nosticando as pessoas com autismo.

Falo que, se a minha empregada está diagnos-
ticando, porque ela já diagnosticou um menino outro 
dia, como pediatras e médicos não têm habilidade de 
perceber que essas crianças têm algo diferente e en-
caminhar para um estudo mais longo?

Então, acho que das políticas a gente agora tem 
de ir atrás. Creio que o básico da pessoa com autismo, 
das crianças, é o MEC, que é a educação especial, a 
educação e a inclusão. O MEC é fundamental para que 
essas crianças consigam seguir uma carreira acadê-
mica. É uma tríade da seguridade social, que envolve 
assistência social, saúde e Previdência.

Então, na Previdência, eles recebem o BBC. O 
Deputado Barbosa está com outro projeto de lei. No 
SUAS, que é dentro da assistência social...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT - RS) 
– A senhora dispõe de mais um minuto para concluir.

A SRA. MARISA FURIA SILVA – Está bem. Den-
tro da assistência social, ele está incluído pela vulne-
rabilidade. Então, um grande caminho que temos de 
fazer é exigir que a assistência também interfira junto 
com a saúde, junto com a Previdência, junto com a 
educação, para que eles tenham um atendimento glo-
balizado. E temos de pensar sempre também que o 
autismo é do zero a indeterminada idade. Quer dizer, 
o diagnóstico precoce e a atenção precoce são funda-
mentais, para que o prognóstico dessas crianças seja 
o melhor possível.

Sempre falo que o meu filho teve atendimento, 
mas, se ele nascesse hoje, o prognóstico dele seria 
diferente do que é hoje. Se ele hoje estivesse usan-
do todas essas metodologias com dois, três, anos de 
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idade, o prognóstico seria diferente. Ele usa essas 
metodologias, mas está com mais idade.

Então, é fundamental e o Governo realmente tem 
de atender isso. Não tem como a gente agora parar 
para pensar e para ficar fazendo coisas mirabolantes. 
Chegou o momento realmente de o Governo brasileiro 
respeitar seus cidadãos, principalmente aqueles com 
deficiência, em que os nossos filhos autistas estão 
engajados.

No site da Abra, que está em reformulação, cons-
ta essa carta que vocês depois podem acessar. Para 
quem quiser, posso mandar depois por e-mail. É uma 
coisa extremamente importante dentro da saúde. Foi 
uma reunião com o Ministro da Saúde, e não com as 
outras áreas. Então, esse é um pedacinho do que a 
gente quer para as pessoas com autismo.

Muito obrigada. (Palmas.)
Quem quiser, posso mandar por e-mail. Acho 

que é uma coisa extremamente importante dentro da 
saúde. Essa foi uma reunião com o Ministro da Saúde, 
não com as outras áreas. Isso é um pedacinho do que 
a gente quer para as pessoas com autismo. 

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

RS) – Passamos a palavra neste momento, depois 
da fala bem objetiva da Srª Marisa, para o Sr. Horá-
cio de Oliveira Campos Leitão. Em seguida, a nossa 
Coordenadora Parlamentar, a Deputada Rosinha, vai 
dar a sua mensagem. Na sequência, vamos ouvir as 
canções Ave Maria e Sole Mio com o nosso querido 
Saulo Lucas Pereira. O Saulo Lucas cantará após a 
Deputada Rosinha.

Sr. Horácio, V. Sª dispõe de cinco minutos. 
O SR. HORÁCIO DE OLIVEIRA CAMPOS LEI-

TÃO – Meus agradecimentos a todos, à mídia e essen-
cialmente ao nosso Senador Paulo Paim, que nos tem 
dado voz, que nos tem dado oportunidade de estarmos 
aqui pregando um pouco do nosso trabalho, um tra-
balho que, na verdade, é dinâmico, mas um trabalho 
de coração, um trabalho voluntário, o que, na verdade, 
muito nos engrandece.

Nossa grande interrogação – e vou ser breve, 
Senador – é com aqueles “meninos” que, após os 21 
anos, saem da formalidade escolar. Outra interrogação 
é quanto ao que vai ser feito, qual o destino do meu fi-
lho quando eu deixar este plano, eu, papai, eu, mamãe. 

Podemos até, em um descortino poético, ver o 
tratamento diante da presença de um atendido com a 
síndrome até com um sorriso, mas a verdade, e falo 
como avô, é bem diferente. Ter um autista em casa, 
ter um autista na família requer muito desprendimento, 
muita espiritualidade, muita responsabilidade. 

Presido hoje a AMA do Distrito Federal. Tenho 
70 anos. Em minha vida, tenho outras ocupações de 
ordem filosófica e espiritual, mas abracei esta causa 
com muita satisfação porque não teria outra oportuni-
dade de servir a pessoas que, não tendo voz, ou me-
lhor, tendo voz, não têm como pronunciá-las.

Eu não vou me estender, mas, até certo ponto, 
eu concordo com essa mãe que disse palavras vee-
mentes e foi tirada do plenário, porque o povo muitas 
vezes não tem palavra...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Ela não foi tirada do plenário. Ela está no ple-
nário. Ela está ali.

O SR. HORÁCIO DE OLIVEIRA CAMPOS LEI-
TÃO – Tudo bem, ela está aqui. Foi e voltou.

Muitas vezes tem voz, mas não como dizer, não 
tem ouvidos para escutar. Então, meus agradecimentos. 

Nós estamos na AMA, atendendo a treze pesso-
as, mas queremos aumentar esse atendimento. Temos 
convênio com a Secretaria de Saúde e com a Secre-
taria de Transportes. Estamos fechando um convênio 
com a Secretaria de Educação. Eu pretendo cumprir 
dois anos à frente dessa instituição. E qual é a meta do 
Horácio, deste senhor que vos fala? É a de, pelo me-
nos, multiplicar por três o número dos meus atendidos. 
Se eu não me contivesse, eu teria muito mais tempo 
para estar aqui dizendo dessas proposições para vo-
cês, porque nascem aqui de dentro. Não são palavras 
rebuscadas nem são palavras de efeito.

Vamos esperar que o autismo tenha apoio go-
vernamental, tenha o apoio dentro dessa didática que 
nos foi trazida. Na verdade, nosso time é o autista e eu 
conclamo a todos os voltados para este movimento: 
vamos abraçar a causa do autismo, sem divisão. Esse 
é o nosso princípio. Esse é o nosso time. 

Quando eu entreguei aquela comenda, eu o fiz 
com muita satisfação, como se fosse para mim, porque 
são pessoas que levam esse estandarte.

Muito obrigado pela atenção de vocês e pelo 
compromisso, a oportunidade de estar nesta mesa 
com pessoas tão importantes dentro do nosso cená-
rio político e social.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sr. Horácio de Oliveira Campos Leitão, só um 
esclarecimento. Para que não fique dúvida para quem 
está assistindo a TV Senado, a senhora não foi reti-
rada do plenário.

Em todas as sessões que eu presidi aqui, ao lon-
go de mais de nove anos, nunca ninguém foi tirado do 
plenário. Ela saiu. Ela está dando o testemunho aqui; 
ela saiu porque quis e voltou na hora que quis.

O SR. HORÁCIO DE OLIVEIRA CAMPOS LEI-
TÃO – Retifico o que eu falei.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está certo.

Então, neste momento, passamos a palavra à 
Defensora Pública do Estado de São Paulo Renata 
Flores Tibyriçá.

A SRA. RENATA FLORES TIBYRIÇÁ – Boa-tar-
de a todos e a todas. E uma honra estar aqui. Quero 
cumprimentar a Mesa, em nome do Senador Paim.

Para mim, realmente é uma honra estar aqui com 
tantos pais e mães batalhadores, porque só quem co-
nhece realmente a doença, todo o problema que é o 
autismo conhece pessoas com autismo, sabe o sofri-
mento que é, a luta diária para buscar o atendimento 
necessário. Esses pais, esses avós são realmente 
batalhadores, porque, além de terem filhos, netos, 
largam tudo para se engajar em uma luta como essa. 
Portanto, realmente sinto-me honrada por estar ao 
lado de vocês aqui. 

Bom, inicialmente, quero dizer da importância 
dessa mobilização social. Não é possível mudar nada 
neste País sem mobilização social. Eu já disse várias 
vezes a pais e mães que atendo que precisamos re-
almente nos unir. 

A Berenice quando colocou aquilo, ela está cer-
tíssima. Realmente, só temos alguma chance de mu-
dar a situação nos unindo e lutando. Tanto é que os 
resultados estão vindo. 

É claro que teve um interlocutor que se dispôs a 
ouvir e a levar esse projeto, mas sem os pais isso nunca 
teria acontecido. Os pais, mães, lutadores e trabalha-
dores, eles que foram atrás e buscaram a efetivação 
desses direitos. Mais do que isso: estamos um passo 
atrás quanto ao autismo, porque não temos políticas 
públicas, não temos sequer o protocolo de atendimen-
to na área médica. 

As pessoas desconhecem o que seja o autismo, 
e eu posso dizer com a maior tranquilidade possível 
que, há um ano atrás, eu não sabia tudo o que eu sei 
hoje e, provavelmente, tudo o que eu ainda tenho para 
aprender. Só sei o que eu sei hoje porque pais e mães 
me contaram e porque conheci seus filhos, pessoas 
maravilhosas, e o amor que eles sentem. Só assim 
que pude compreender.

A situação de São Paulo é calamitosa. Eu acho 
que em outros Estados não é muito diferente essa si-
tuação. Nós não temos realmente uma política pública, 
nós não temos um atendimento adequado. 

Depois de dez anos de uma ação cível pública, 
que foi proposta, e aí, claro, a gente tem que fazer... 
A Normaci, de São Paulo, mãe do Celso, ela entrou 
com a primeira ação individual que deu origem a tudo 
isso. Depois, um conjunto de pais veio e buscou uma 

ação coletiva, em razão dessa decisão, que foi favorá-
vel. Isso aconteceu há dez anos, há mais de dez anos. 

E o que a gente tem hoje em São Paulo? A gente 
tem entidades conveniadas que prestam, e ainda mal, 
o serviço, tanto que recentemente entrei com uma ação 
cível pública. Ouvindo promotor do Rio de Janeiro falar, 
lembrei a minha história, a história da entidade que eu 
acompanho, onde, infelizmente, o atendimento não é 
adequado e as mães vieram me procurar. 

A entidade fica no terceiro andar de um prédio 
comercial. Ela é conveniada com o Estado, ou seja, 
em tese, passou por uma análise. Lá estagiários, que 
são chamados de monitores, fazem o atendimento. 
Eles não são, na verdade, profissionais. Muitas vezes 
o número de profissionais é maior que o necessários, 
mas não são exclusivos, eles atendem em outra clí-
nica e ficam se dividem para atender tanto na clínica 
quanto aos autismo. 

Já aconteceram diversos fatos terríveis. Justamen-
te por falta do acompanhamento, uma criança colocou 
papel dentro do ouvido de outra,...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A senhora tem mais um minuto para concluir. 

A SRA. RENATA FLORES TIBYRIÇÁ – .... co-
locou o dedo dentro do olho de outra, se machucou, 
quebrou o braço. Então a situação realmente é terrível. 

A verdade é aquilo que o Ulisses já colocou: pre-
cisamos de políticas públicas abrangentes, de equipa-
mentos públicos que façam esse atendimento neces-
sário e adequado, também precisamos de médicos 
capacitados, que a inclusão escolar ocorra, não do 
jeito que acontece em São Paulo. Dizem que há sete 
mil autistas inseridos nas escolas estaduais, e a gente 
se pergunta: onde? Porque eles estão inseridos, mas 
eles acabam não cursando, porque não existem acom-
panhantes, os pais que têm que ser acompanhantes, 
e chegou ao ponto de eu atender uma família que tem 
dois filhos autistas, e os dois filhos um deles está na 
escola do Estado e a mãe paga um psicólogo todo 
mês para ficar com o outro filho. A coisa chega a um 
absurdo como esse. 

Nós não temos residências terapêuticas para os 
adultos que sofreram todo o descaso, não temos apoio 
para as famílias. A situação realmente precisa mudar 
e isso só vai acontecer, como a Berenice bem falou, 
com muita luta, com muita união de vocês.

Se posso terminar dizendo algo, quero falar: a 
luta continua, não terminou. A gente tem que trabalhar 
e junto. Acho que cada um sai com uma tarefa, com 
uma lição de casa: procurar o Deputado Federal do 
Estado, conversar com ele e fazer com que conheça, 
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com que entenda o que é o autismo e qual a importân-
cia desse projeto. A gente realmente tem que buscar 
isso. Com essa luta, tenho certeza de que sairemos 
vencedores, mas ainda teremos de continuar lutando 
para efetivar a lei. 

Era com isso que queria terminar.
Muito obrigada pela oportunidade. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem, Drª Renata Flores. 
Houve um pedido da Mesa, vamos encaminhar, 

para que o Prefeito de Fraiburgo, Santa Catarina, Exmo 
Sr. Nelmar Pinz, possa dar uma mensagem de dois mi-
nutos. Ele se deslocou daquele Estado para vir a esta 
audiência pública e quer também deixar a sua men-
sagem para todos nós e, com certeza, para o Brasil.

O SR. NELMAR PINZ – Boa-tarde.
Queria inicialmente cumprimentar o Senador 

Paulo Paim, que preside esta sessão; a Srª Berenice 
Piana de Piana, Presidente da Associação dos Autis-
tas do Rio de Janeiro; a Srª Marisa Silva, Presidente 
da Associação Brasileira do Autismo; Adriana Alves, 
Presidente do Dia do Orgulho do Autista; Sr. Horácio de 
Campos, Presidente dos Amigos do Autista; a Defen-
sora Pública do Estado de São Paulo, Renata Flores; 
a Srª Marlete Grando, do Município de Fraiburgo, que 
presta um serviço maravilhoso naquela cidade com 
a Associação Atitude e Vida, voltada principalmente 
para os autistas.

Senador, estou aqui para fazer um agradecimento 
especial em nome de todas as famílias que possuem 
familiares autistas, parabenizar os Senadores por te-
rem aprovado o projeto de lei de autoria do Senado, 
de manifestação popular. 

Acreditamos que, agora, a Câmara dos Deputa-
dos também fará a aprovação desse projeto de lei, o 
mais breve possível, para que possamos implementar 
políticas públicas para, realmente, ir ao encontro dessa 
necessidade das pessoas que têm esses problemas e 
possamos, através da União, dos Estados e dos Mu-
nicípios, prestar um atendimento, um serviço à altura 
do que essas pessoas merecem.

O senhor, como Senador, merece o nosso desta-
que por ter sido o relator e feito um trabalho magnífico 
na aprovação rápida do projeto e, agora, acreditamos 
que isso venha a virar lei.

Fraiburgo tem sido referência em Santa Catarina 
e na região por ter uma pessoa maravilhosa que vem, 
há quase vinte anos, se dedicando exclusivamente 
a esse trabalho com os autistas. Chama-se Marlete 
Grando, pessoa que dedicou praticamente a sua vida 
e a de sua família e que tem buscado conhecimento, 
informações, porque tem um filho autista, tem se de-

dicado em construir uma vida melhor para as pessoas 
que possuem essa deficiência. (Palmas).

E o Município de Fraiburgo não tem se furtado, 
não tem ficado alheio. A partir de 2005, temos tido 
parcerias com esta entidade Atitude e Vida, com con-
vênios, com funcionários, com professores, com des-
locamento dessas pessoas com deficiência. 

Os avanços são significativos. Eles são lentos, 
mas acredito que agora, com a aprovação da lei na 
Câmara dos Deputados, nós, homens públicos, pre-
cisamos, de forma mais atuante, mais rápida, com 
passos mais largos, realizar e fazer políticas públicas 
para atender essas pessoas, que são tão importantes 
e que tanto necessitam. 

Um forte abraço a todos e muito obrigado. (Pal-
mas). 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem. Falou o Prefeito do Município de 
Fraiburgo, Santa Catarina, Sr. Nelmar Pinz.

Agora, vamos passar a palavra para a nossa 
querida Deputada Federal, Rosinha da Adefal, Coor-
denadora da Frente Parlamentar da Pessoa com De-
ficiência, aqui no Congresso Nacional, e coordena as 
duas Casas, o Senado e a Câmara. 

A SRA. ROSINHA DA ADEFAL – Vou dizer bom-
-dia, porque ainda não almocei.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Ninguém almoçou!

A SRA. ROSINHA DA ADEFAL – Mas serei bre-
ve, porque estou ansiosa para ouvir as canções que 
serão interpretadas por Saulo.

Primeiro, eu gostaria de agradecer a Deus pelo 
privilégio que Ele está me dando de, mais uma vez, 
estar aqui reunida com vocês para não só discutir, mas 
também comemorar. Tenho certeza de que a gente 
ainda tem muito a avançar, mas a gente também já 
tem muitas conquistas a festejar.

Eu queria parabenizar o Senador Paulo Paim pela 
realização desta solenidade maravilhosa. Realmente, 
o Brasil precisa saber muito mais sobre o autismo. E, 
por intermédio da sua pessoa, parabenizo o Senado 
pela aprovação do Projeto de Lei nº 168. Comprome-
to-me, como Deputada Federal, Presidenta da Frente 
Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência – estamos trabalhando em conjunto, 
Senado e Câmara –, para que a gente consiga tam-
bém aprovar, no tempo o mais breve possível, esse 
projeto. (Palmas.)

É importante que a gente ressalte algumas coisas, 
e aí faço de novo por intermédio da pessoa do Sena-
dor: é muito fácil a gente ver mães, parentes, pessoas 
com deficiência envolvidos na causa, porque é a nossa 
causa, é a nossa vida, mas é muito honroso, é muito 
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importante, principalmente para nós, pessoas com 
deficiência, quando pessoas que não têm diretamen-
te essa ligação estão envolvidas. E aqui parabenizo o 
Senador Paulo Paim, o Senador Lindbergh e tantos 
outros que fazem parte desta Casa...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Wellington Dias.

A SRA. ROSINHA DA ADEFAL – ... Wellington 
Dias. Lá na Câmara, eu posso falar do Eduardo Bar-
bosa, do Otavio Leite, do Geraldo Resende, do Leo-
nardo Mattos – que não está mais entre nós mas foi 
um cadeirante como eu e que fez parte, colega do 
Senador Paulo Paim–, do Gerônimo da Adefal – a 
Adefal é a instituição de que faço parte, Associação 
dos Deficientes Físicos de Alagoas –, que infelizmente 
morreu um mês após ter tomado posse, uma pessoa 
que tinha sequelas da talidomida, que não tinha bra-
ços, uma limitação tamanha, mas que chegou aqui e 
trouxe também a sua mensagem.

É muito importante que a gente tenha esse en-
volvimento. A gente não precisa só que falemos dos 
nossos problemas para nós mesmos, mas a sociedade 
precisa não falar dos problemas, mas conhecer a nossa 
realidade. Eu não costumo, não gosto, inclusive, de ser 
vista como um problema. Com o meu motorista atual, 
aqui de Brasília, fomos entrar em uma solenidade e o 
porteiro nos barrou. E ele disse: “Olha, é porque a mi-
nha Deputada tem problema!” E eu: espere lá, qual é 
o problema? “Não, é porque ela usa cadeira de rodas.” 
Eu disse: não, minha cadeira não é o meu problema. 
Minha deficiência não é um problema! (Palmas.)

Então, nós não podemos ver-nos nem querer que 
a sociedade nos veja dessa forma. Nós não somos um 
problema; nós somos cidadãos, temos direitos e preci-
samos fazer com que eles sejam respeitados.

Parabenizo o Senador Lindbergh pela sua fala. 
Ele disse que mencionou a nossa Presidenta Dilma, 
de quem tenho muito orgulho, por ser mulher e por 
estar muito envolvida nas causas sociais e também 
por estar começando a abrir os olhos para as dificul-
dades que nós, pessoas com deficiência, enfrentamos, 
porque precisamos tornar nossa legislação uma reali-
dade aplicada. Pasmem: o Presidente Obama veio ao 
Brasil e pediu informações sobre a nossa legislação. 
Então, somos referência para os Estados Unidos. Mas, 
na realidade, é isso? Podemos realmente ser referên-
cia para países, da América Latina, que seja? Infeliz-
mente, não. E o que a gente precisa fazer para mudar 
essa realidade?

É uma opinião pessoal. Eu não sou dona da ver-
dade, mas penso que a gente, para mudar a realidade 
do País, de forma geral, precisa atingir três órgãos do 
nosso corpo. Primeiro, a mente, porque precisamos ter 

a consciência de que existe uma legislação e de que 
ela precisa ser cumprida. Nós somos cidadãos “civili-
zados”, entre aspas, e precisamos fazer isso. 

Nós precisamos ter a sensibilidade, e aí a gente 
precisa usar o coração, porque nenhum ser humano, 
independente das suas limitações, de ter ou não de-
ficiências, consegue sobreviver sozinho. E nós temos 
que ter essa sensibilidade de que precisamos viver em 
sociedade, ajudando uns aos outros. 

E qual é o terceiro órgão? O bolso. Eu acho, eu 
creio, é uma opinião própria, que as nossas legisla-
ções precisam ser mais punitivas porque a gente já 
tem direitos, inúmeros. Nós, pessoas com deficiências, 
temos inúmeros direitos assegurados, duas vezes: 
como cidadãos e como pessoas com deficiência. Todo 
cidadão tem direito à saúde, ao trabalho, à educação. 
Pessoa com deficiência tem direito à saúde. Poxa! E 
na realidade é isso? E por que isso não é aplicado? 
Porque talvez não tenha a pena, a punibilidade neces-
sária para quem não cumpre essa lei.

Então, deixo aqui a minha mensagem para que 
este Senado pense nisso, que talvez a gente precise 
avançar na legislação sim, mas também cobrando, pu-
nindo aqueles que não cumprem a legislação.

Como eu prometi que serei breve, vou realmen-
te terminar aqui as minhas palavras. Tem muita coisa 
para a gente falar, mas muita coisa já foi falada. Sou 
mulher, gosto de falar muito também. Realmente, estou 
ansiosa para escutar o Saulo interpretar as músicas. 

Deixo aqui a minha mensagem, agradecendo mais 
uma vez a Deus, pedindo que Ele dê forças a cada um 
que faz parte desta luta diária para que a pessoa com 
deficiência, a pessoa com espectro autista seja vista 
pela sociedade verdadeiramente como um cidadão.

Muito obrigada.
Um abraço a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem, Deputada Rosinha, pela sua fala 
direta, objetiva.

Neste momento, a expectativa é grande de todos 
nós e dos que assistem à TV Senado. Tenho certeza 
de que todos gostaram da fala dos que usaram a tri-
buna, mas este momento é especial.

Convido a todos a ouvirmos as canções “Ave Ma-
ria”, de Franz Schubert, e “O Sole Mio”, de Eduardo Di 
Capua, que serão cantadas pelo nosso cantor Saulo 
Lucas Pereira. (Palmas.)

Apenas informo, enquanto ele vai à tribuna, que 
vou receber a Nadir, do Movimento Pró-Autista, e tam-
bém a Marta Midori, Presidente da Casa do Autista, 
após o encerramento da sessão.

Saulo, você que comanda daqui para frente.

247ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 28 25463 

O SR. SAULO LUCAS PEREIRA – Esta música 
eu vou oferecer à Dilma. (Palmas.)

(Procede-se à execução das músicas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– O Saulo, que está sendo aplaudido de pé, é cego 
de nascença e também autista. Ele vai nos brindar 
ainda com uma segunda canção agora. Não vamos 
liberá-lo, não. 

Agora, é a música “O Sole Mio”, Saulo.

(Procede-se à execução de música.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Valeu, Saulo!

O SR. SAULO LUCAS PEREIRA – Senador, 
eu queria falar uma coisa aqui relacionada à música. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Está com a palavra o Saulo Lucas Pereira. 

O SR. SAULO LUCAS PEREIRA (Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Eu gosta-
ria de falar alguma coisa relacionada ao autismo, que 
melhorou por meio dessa música. Foi essa música que 
me fez sarar mesmo, com o tratamento quando eu era 
do Helio Bruck, do HB, quando eu era criança. Aí, por 
falar em música, a gente tem a dizer isso, a esse Se-
nador Lindbergh Faria, que foi lá para ver, no Rio de 
Janeiro, o Cristo Redentor: então, tem que pedir ajuda 
para ver se eu entro na faculdade. Mesmo assim, tem 
que ter isso, para o Governo me ajudar a entrar na fa-
culdade. A gente precisa saber se o Senador me ajuda 
logo, logo, logo, para ver se eu entro nessa faculdade 
mesmo, na Música. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está feito o pedido aí para o Senado e para 
todo o Brasil.

Nós vamos, naturalmente, encaminhar. Acha-
mos que o pedido merece acolhimento e vamos fazer 
tudo, Saulo, para que você veja o seu sonho se tornar 
realidade. 

Eu queria, neste momento, ainda antes do encer-
ramento, primeiro, agradecer aqueles que organizaram 
esta audiência pública. Quem organizou a audiência 
pública, a ordem das falas, como seria no plenário, 
quem iria cantar, quem organizou aqui – e deveriam 
estar à Mesa – foram vocês, os familiares, as associa-
ções, as lideranças dos autistas. Então, eu me senti 
muito confortável aqui. Eu apenas, claro, junto com a 
assessoria do Senado, coordenei os trabalhos.

Então, eu agradeço a todos, na figura das pesso-
as que constam da relação que recebi aqui.

Agradeço o Prefeito de Fraiburgo, Santa Catari-
na, Exmº Sr. Nelmar Pinz, que está aqui; também o Sr. 
Marquinho Motorista, autor da Lei Municipal nº 4.770, 
que é Vereador no Município de Volta Redonda; a De-

fensora Pública do Estado de São Paulo, Srª Renata 
Flores Tibyriça; a Presidente da Associação Brasilei-
ra do Autismo, Srª Marisa Furia Silva; a Presidente da 
Associação em Defesa do Autista, Srª Berenice Piana 
de Piana; a Presidente do Movimento de Orgulho Au-
tista, Srª Adriana Alves; o Presidente da Associação 
de Amigos do Autista, Sr. Horácio de Oliveira Campos 
Leitão; aqui presente também conosco, o autor do livro 
“Não Fale Comigo”, Sr. Rômulo Nétto. E, naturalmen-
te, com muito carinho, agradeço a todos aqueles que 
estiveram conosco, mesmo aqueles que aqui eu não 
citei, agradeço a todos aqueles que receberam prêmio.

E, naturalmente, agora, ao cumprimentar a to-
dos, agradeço e peço uma salva de palmas, porque 
eu vou falar do intérprete das músicas “O Sole Mio” 
e “Ave Maria”, o Sr. Saulo Laucas Pereira. (Palmas.)

Uma grande salva de palmas a todos. (Palmas.)
E, agora, ao cumprimentar todos, peço uma sal-

va de palmas, porque eu vou falar do intérprete das 
músicas O Sole Mio e Ave Maria, Sr. Saulo Lucas Pe-
reira. (Palmas.)

Quero neste momento ainda, conforme combina-
do com a organização do evento, solicitar que fique-
mos no plenário, embora eu vá declarar encerrada a 
sessão, para que assistamos aqui ao vídeo alusivo ao 
Dia do Orgulho Autista, de autoria do Sr. Iton Francis-
co Caruso, pai do jovem Gabriel de Souza Salgueiro 
Caruso, membro do grupo de pais de filhos autistas 
do Rio de Janeiro. 

Esse vídeo, segundo informações que recebi, vai 
passar no programa Criança Esperança. Foi a infor-
mação que me deram.

Então, neste momento, encerro a sessão e pas-
samos a assistir ao vídeo que anunciei, vídeo alusivo 
ao Dia do Orgulho Autista.

Cumpri todo o protocolo do encerramento da 
sessão e inicio agora. 

Então, está encerrada a sessão. Vamos ao vídeo, 
conforme orientação da Secretaria-Geral da Mesa.

Por favor, o vídeo. Se puderem diminuir as lu-
zes... (Pausa.)

Está tudo bem, só falta o vídeo. O resto está 
tudo certo.

Foi tudo combinado. Como diz alguém ao vivo 
lá no programa: “Testem antes”. Eu não vou falar alto 
isso, mas testem sempre antes. 

Em primeira mão, aqui. Estou curioso agora.
Vídeo em homenagem aos pais de autistas, con-

forme o autor.
O SR. ILTON FRANCISCO CARUSO (Fora do 

microfone.) – Senador, esse vídeo não é para o pro-
grama Criança Esperança.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Vídeo em homenagem aos pais de autistas, 
conforme o autor.

O autor é Sr. Ilton Francisco Caruso 

(Procede-se à apresentação de vídeo.)

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

Achei o vídeo muito, muito bom. Meus parabéns 
mesmo ao Ilton Francisco Caruso.

Caruso, no plenário, vídeo não pode passar, a 
não ser que a imagem seja fixa. Então, passaremos o 
vídeo depois que for encerrada a sessão. Mas achei 
muito, muito interessante. Se você me autorizar, na 
próxima segunda-feira, na abertura da Comissão de 
Direitos Humanos, independentemente do tema, vou 

passar o vídeo ao vivo para todo o Brasil, já na aber-
tura da próxima segunda-feira.

Está autorizado?
O SR. ILTON FRANCISCO CARUSO (Fora do 

microfone) – Está autorizado. Lógico.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Assim, meus amigos, encerramos essa audi-
ência pública.

Uma salva de palmas a todos vocês!
Uma salva de palmas aos autistas, a seus fami-

liares e aos lutadores por esta causa!
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 14 horas e 1 
minuto.)

249ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 28 25465 

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 17 mi-
nutos e encerra-se às 16 horas e 26 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Sobre a mesa, comunicação que pas-
so a ler.

É lida a seguinte:

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 29 do Regimento Interno do 

Senado Federal, comunico a Vossa Excelência a re-
núncia a meu mandato nesta casa.

Esclareço que meu afastamento se dá em razão 
de minha nomeação para o cargo de Conselheira do 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, 
atividade incompatível com a política partidária.

Brasília–DF, 27 de junho de 2011. – Senadora 
Marisa Serrano.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – O expediente lido vai à publicação. 

Convidamos para a tribuna desta Casa o Sena-
dor Lindbergh Farias, por permuta com a Senadora 
Marinor Brito. 

V. Exª dispõe do tempo regimental. 
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, é um prazer ser o primeiro a assumir 
esta tribuna depois de uma sessão histórica aqui, pela 
manhã, a sessão em homenagem ao Dia do Orgulho 
Autista, requerimento do Senador Paulo Paim. 

Mas assumo, Sr. Presidente, esta tribuna, para 
falar sobre a política econômica do Governo da Presi-
denta Dilma. Estou convencido de que a maior vitória 
do Governo da Dilma, nesses seis primeiros meses, foi 
na economia. Quando nós assumimos nosso mandato 
aqui, a discussão toda era a de que haveria descon-
trole inflacionário. 

Lembro-me dos debates com os Senadores de 
oposição acusando o governo do Presidente Lula. Fa-

lavam em farra dos gastos do governo do Presidente 
Lula. E me lembro de que nós lançávamos aqui os 
nossos argumentos: o Presidente Lula assumiu a Pre-
sidência da República com a relação da dívida com o 
PIB em torno de 60% e, ao final do seu governo, entre-
gou uma relação dívida/PIB de 40%. Ou seja, não se 
sustentavam os argumentos que falavam em gastança.

O déficit nominal do Brasil em 2002 chegou perto 
de 10%, 9,6% do PIB; em 2010, o Presidente Lula o 
entregou com 2,6% do PIB. Vale dizer que, na Comu-
nidade Europeia, eles trabalham com índice de 3%, 
para considerar uma economia saudável em relação 
a sua dívida. 

Nós defendemos e temos o orgulho de defender 
a herança do governo Lula em relação à política eco-
nômica, porque o Brasil está crescendo. Ele está cres-
cendo, porque incluiu 30 milhões de brasileiros. Nós 
criamos um grande mercado de consumo de massa 
neste País. Em oito anos, foram criados 11 milhões e 
261 mil empregos com carteira assinada; o crédito deste 
País, que era algo em torno de 24% do PIB, saltou, em 
2010, para 46,4% do PIB. Em 2010, crescemos 7,5%, 
mas quero registrar que a média dos últimos quatro 
anos foi de 4,5% – isso, por causa da crise de 2009, 
que afetou esses números.

Outro número importante: a taxa de crescimento 
do investimento. Em 2010, o PIB foi de 7,5%, mas o 
investimento cresceu 21,9%. 

Quero trazer aqui outro dado: nos últimos quatro 
anos do governo do Presidente Lula, o PIB foi de 4,5%, 
mas o crescimento do investimento foi algo em torno 
de 10%, na verdade, 9,7%. Isso mostra como o nosso 
crescimento tem sido saudável. Eu quero abordar esse 
tema do crescimento do investimento daqui a pouco.

Sr. Presidente, era este o cenário do começo do 
Governo da Presidenta Dilma: de discussão da inflação. 
Alguns diziam aqui que o País iria perder o controle 
da inflação, que entraríamos numa violenta retração 
econômica, porque o Governo teria de aumentar, de 
forma violenta, suas taxas de juros. Diziam, eu me lem-
bro, que o Governo não estava fazendo seu dever de 
casa na questão fiscal. Só pararam com esse assun-

Ata da 108ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 27 de junho de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Geovani Borges e Anibal Diniz.
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to, quando foram divulgados os números do superávit 
primário no primeiro trimestre. 

Aqui eu quero dizer, para mostrar o compromis-
so do Governo com essa consolidação fiscal, que, em 
quatro meses, o Governo Federal já fez mais da me-
tade do seu superávit do ano inteiro. O superávit para 
este ano, da parte do Governo Federal, é de R$81,8 
bilhões, e ele atingiu isso em quatro meses.

Ouço o Senador Wilson Santiago.
O Sr. Wilson Santiago (Bloco/PMDB – PB) – 

Senador Lindbergh, V. Exª faz um pronunciamento, no 
dia de hoje, que considero dos mais justos que tem 
registrado nesta Casa. Do início ao final do mandato 
do Presidente Lula, as críticas surgiam de fato. Hoje 
todo o Brasil tem testemunhado que não só o Presi-
dente Lula como também a Presidenta Dilma estavam 
no caminho certo no que se refere ao controle fiscal 
e também ao controle da própria inflação, que é uma 
das piores de todas as mazelas para o trabalhador 
brasileiro, para o assalariado, para o pequeno. Graças 
a essa decisão governamental de não só controlar a 
inflação, como também encontrar meios de contribuir 
para que o brasileiro tivesse um novo rumo, tivesse 
uma perspectiva melhor de futuro, hoje estamos nas 
condições em que estamos, gozando de uma respei-
tabilidade internacional muito grande. Hoje, o brasi-
leiro e o próprio País são vistos de outra forma, isto 
é, com mais respeitabilidade, com elogios por onde 
passa. Isso acontece, repito, graças aos últimos dois 
Governos, especificamente o último Governo, por ter 
seguido o mesmo rumo no que se refere ao controle 
inflacionário, no que se refere ao direcionamento das 
ações para as classes menores desse País. V. Exª se 
refere á quantidade de brasileiros que melhoraram de 
vida, que adentraram a classe C, a classe B. Foram 
mais de trinta milhões de brasileiros e isso dá uma de-
monstração de que foi um desafio iniciado no Governo 
do Presidente Lula e, com certeza, ampliado e conti-
nuado no Governo da Presidenta Dilma. Então, temos 
que reconhecer isso, como têm reconhecido aqueles 
que criticavam no passado e hoje estão reconhecen-
do porque o Brasil é visto com melhores olhos lá fora. 
Parabéns a V. Exª! Parabéns a todos que, de fato, 
acertaram começando pelo Presidente Lula e, hoje, 
a Presidenta Dilma com todos os que controlaram a 
economia, que agiram nesse caminho! Tenho certeza 
de que, em pouco tempo, com mais alguns anos, te-
remos condições não só de ser aplaudidos no mundo, 
como também de acabar de uma vez por todas com 
a miséria no Brasil, programa esse lançado pela Pre-
sidenta Dilma. Então, parabéns a V. Exª e a todos nós 
detentores de mandato no Governo passado que con-
tribuímos, que aprovamos aqui no Congresso Nacional 

as matérias tão elogiáveis hoje em favor do Brasil e, 
consequentemente, de sua população.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Eu agradeço, meu conterrâneo, Senador Wilson San-
tiago, o aparte. 

Devo dizer que acho que foi a grande vitória do 
Governo da Presidenta Dilma. Tínhamos um debate 
aqui e, sinceramente, alguns setores e o mercado pe-
diam, na verdade, que o Governo agisse com muita 
força em relação á taxa Selic. Queriam que déssemos 
uma pancada nas taxas de juros. Isso teria derrubado 
a economia. 

Foi muita firmeza da Presidenta Dilma, muita mo-
deração do Banco Central adotar a estratégia gradua-
lista: jogar a busca do centro da meta não para 2011, 
mas para 2012. E hoje a gente vê o resultado com os 
números. Quando eu digo que foi a maior vitória da 
Presidenta Dilma é porque os números mostram que 
a gente vai conseguir controlar a inflação sem derru-
bar a economia. 

Naqueles mesmos três primeiros meses, a Pre-
sidenta Dilma deu uma entrevista longa ao jornal Valor 
Econômico, que dizia o centro da estratégia: controlar 
a inflação sem derrubar a economia. E os números 
mostram o acerto dessa política.

Agora, o PIB do primeiro trimestre cresceu 1,3%, 
um crescimento razoável. O acumulado dos doze meses 
ficou em 6,2%. Nós desaceleramos de 7,5%, número 
de dezembro, dos doze meses, para 6,2%. A inflação 
está em queda. Em abril, IPCA de 0,77%; maio, IPCA 
de 0,47%. É a quarta queda consecutiva! O etanol, que 
havia subido 11% em abril, caiu 11% em maio. Houve 
deflação de 0,35% no grupo combustíveis.

O Boletim Focus, do Banco Central, que capta 
as expectativas do mercado, revisou suas expectati-
vas: está prevendo agora inflação de 6,22% no final 
do ano de 2011.

Quero ressaltar que, ainda assim, é importante 
ter consciência de que a inflação, medida pelo acumu-
lado nos últimos doze meses, ainda vai subir: devemos 
chegar a um pico de 7% em agosto. Isso ocorrerá, 
Senador, porque, nos meses de junho, julho e agosto 
do ano passado, a inflação foi zero. Enquanto esses 
meses integrarem o cálculo do índice acumulado em 
doze meses, muito usado pelo mercado, vai ser difícil 
qualquer inflexão.

Para o que chamo a atenção é que o combate à 
inflação exige responsabilidade e serenidade na con-
dução da política econômica. O sistema de metas olha 
para a inflação à frente e não para a inflação passada, 
e a convergência do índice para o centro da meta de 
2012, de 4,5%, está garantida.
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Então, o problema é que ainda se passa para 
as pessoas que parece que a inflação está subindo. 
É porque, nos meses de junho, julho e agosto do ano 
passo, a inflação foi zero. Nós vamos chegar a 7%, mas 
a projeção, daqui para a frente – os números indicam 
– é de uma inflação, no futuro, de 4,5%.

É por isso que digo: é preciso ter cuidado com os 
efeitos que expectativas equivocadas, excessivamente 
pessimistas, podem ter sobre a própria inflação. É o 
que chamamos de inflação de expectativa, em que a 
profecia de descontrole inflacionário leva a reajustes 
preventivos de preços e acaba por resultar, de fato, em 
altas da inflação. Devemos nos ater aos dados e evitar 
profecias apocalípticas.

Eu quero, novamente, falar do acerto desse ca-
minho gradual, dessa moderação. Em vez de ter derru-
bado a economia em 2011, o Governo apostou nesse 
caminho de buscar o centro da meta para 2012. Ago-
ra, o mais importante de todo esse debate é que o 
Governo chamou para si o combate da inflação. Não 
é tarefa só do Banco Central. É uma tarefa de todo o 
Governo. Abandonou-se a velha prática de culpar so-
mente a demanda por qualquer tipo de inflação. Antes, 
o raciocínio do Banco Central era simples: se havia 
pressão inflacionária, era porque a demanda estava 
maior do que a oferta. Então, a solução era: vamos 
aumentar os juros para reduzir a demanda. Agora, o 
diagnóstico está baseado em uma busca detalhada 
das causas da inflação. É o Governo atuando como 
um todo no combate à inflação. Vamos tentar entender 
as causas da inflação.

Aqui, o Senador Aníbal, e o parabenizo pela con-
quista da Libertadores. Acompanho V. Exª no Twitter.

Mas quero chamar a atenção aqui: de que vale 
aumentar a taxa Selic se uma parte grande da inflação 
estava ligada ao aumento do preço internacional dos 
alimentos, ao preço das commodities? Você pode dizer 
que, em relação aos serviços, tudo bem. De que vale 
aumentar a taxa Selic quando o problema dos últimos 
meses do etanol estava ligado à safra? 

Eu quero falar, inclusive, sobre esse caso do eta-
nol. O Governo não ficou parado naquele momento. 
Quando eu digo que o Governo está atuando como 
um todo, de forma completa, é isto: várias ações de 
vários Ministérios, não só o Banco Central. No caso 
do etanol, o Governo anunciou de cara a redução do 
percentual da mistura de 25% para 18%, e classificou 
o etanol como produto de energia, submetendo-o à 
mesma regulação que os demais combustíveis, o que 
vem assegurando a sua oferta e levando à queda no 
preço do etanol e da gasolina. E agora vai haver um 
controle, vai ser regulado pela ANP.

Até taxação de exportações de açúcar está no 
radar do Governo para tentar evitar desabastecimento 
interno e preços altos. A Presidenta Dilma teve uma 
reunião com alguns empresários do ramo e falou da 
preocupação do Governo já com possibilidade de de-
sabastecimento no próximo ano. Isso reforça o argu-
mento de que é uma ação coordenada do Governo no 
combate à inflação.

Agora, quero falar aqui de um dado muito impor-
tante sobre os números do investimento, mas antes, 
Senador Wilson Santiago, eu queria chamar a atenção 
para dizer que o Governo, ao tomar como decisão sua 
o combate à inflação, está utilizando um leque muito 
mais amplo de ações. Não é só a taxa de juros, não 
é só a Selic. O Governo está usando a recomposição 
fiscal. E aí eu só falei no número do Governo Federal 
em relação ao superávit primário.

Em quatro meses, nós superamos, atingimos 
mais da metade da meta do superávit primário do ano 
– a parte do Governo Federal é 81 bilhões; medidas 
macroprudenciais, que foram tomadas pelo Governo, 
foram tomadas pelo Governo do Presidente Lula, ainda 
em dezembro; diminuição dos prazos de financiamento; 
aumento do compulsório bancário; política de investi-
mentos. É preciso dizer – e eu volto aos números que 
apresentei aqui no início – que, no último ano, o PIB 
cresceu 7,5%, mas o nosso crescimento nos investi-
mentos foi da ordem de 21%.

Nós vamos ter amanhã a discussão aqui da me-
dida provisória que fala das subvenções do BNDES. O 
BNDES tem sido fundamental nessa política de cons-
trução de investimentos a longo prazo, mas esse é 
outro instrumento que o Governo está utilizando para 
desarmar as pressões inflacionárias. Muita gente fala 
só da demanda. Pois bem. Quando nós aumentamos 
os nossos investimentos, nós estamos ampliando a 
nossa oferta de bens e serviços. É fundamental que 
o investimento cresça mais do que a demanda, do 
que o consumo das famílias. E isso tem acontecido 
no último período. O governo do Presidente Lula, no 
último ano, foi 21%. Nos quatro anos do governo do 
Presidente Lula, o investimento cresceu 10% frente a 
um crescimento econômico de 4,5%. Isso, sim, é de-
sarmar, é combater a inflação com a política ousada 
de investimentos.

Sr. Presidente, vou encerrar meu pronunciamen-
to falando, também nessa mesma linha, da entrevista 
do Presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, 
ao jornal O Estado de S. Paulo, na semana passada, 
porque é uma entrevista que clarifica muito as posições 
e os acertos do Banco Central neste último período. 

Disse aqui que esse crescimento que nós es-
tamos vivendo no País chama-se desenvolvimento, 
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porque nós estamos crescendo com inflação sob con-
trole, com contas públicas organizadas, com aumento 
da taxa de crescimento e de investimentos, redução 
de desemprego e criação de um grande mercado de 
consumo de massa. 

A entrevista do Presidente do Banco Central, no 
último final de semana, ao jornal O Estado de S. Paulo, 
revela que as mais importantes instituições do Esta-
do brasileiro estão coordenadas pelo Governo central 
em torno desse projeto de desenvolvimento nacional. 
Precisamente, a entrevista revela que o Banco Cen-
tral está engajado na tarefa de manter a inflação sob 
controle sem que haja paralisia econômica. Disse o 
Presidente Tombini que “o Banco Central reconhece 
que é possível trazer a inflação para a meta crescen-
do. Isso tem acontecido e acontecerá. Nós levaremos 
a inflação de volta para a meta de 4,5% em 2012, com 
a economia brasileira crescendo”.

Em outra passagem, afirma: 
A economia continua crescendo a uma taxa menor 

do que a do ano passado, mas continua crescendo. E 
a inflação começa a dar sinais de convergência maior 
para o objetivo explicitado. O meu objetivo é trazer a 
inflação para a meta. É isso que norteia. O que eu digo 
é que há o reconhecimento de que é possível fazê-lo 
com a economia crescendo. Menos do que no ano 
passado, quando o PIB avançou mais de 7% e deman-
da, mais de 10%. Isso gerou pressões (inflacionárias). 
Então, é preciso neste ano trazer o crescimento para 
um nível mais baixo...

Fala também o Presidente do Banco Central sobre 
as decisões tomadas pelo Banco Central e diz: “Natu-
ralmente, o Ministro da Fazenda é ouvido”. 

Disse mais: 
O Banco Central é uma autarquia. Sou Ministro 

de Estado. Além de Presidente do Banco Central, faço 
parte do conjunto do Ministério. Há um diálogo intenso 
nas questões, por exemplo, de regulação do Conselho 
Monetário Nacional. E há um diálogo sobre avaliação 
econômica. E há um diálogo sobre avaliação econômica. 

Foi importante nesse ponto aqui a sociedade sa-
ber, pela entrevista, que, além de coordenação com o 
Ministério da Fazenda, há também um comando cen-
tral. Isso não retira a autonomia que todo órgão técnico 
do Estado deve ter. O Banco Central tem autonomia 
técnica; o BNDES e a Petrobas também têm, mas o 
Presidente Tombini foi enfático e disse: 

A Presidente dá o comando. E o comando dela 
tem sido muito claro para que as políticas do Gover-
no sejam adotadas e ajustadas visando a assegurar 
a estabilidade monetária e a inflação na meta. É isso 
que temos feito.

Volto a falar da reunião de empresários, em que 
ela discutiu o etanol e já demonstrou sua preocupação 
com a safra do próximo ano.

Era uma distorção, na prática, da teoria econô-
mica, pensar que só o Banco Central deveria ser res-
ponsável pela inflação. Dessa forma, o Banco Central 
ficava quase de mãos atadas, tendo que utilizar taxas 
de juros de forma bastante intensa para manter a 
estabilidade monetária. Contudo, se o Governo, não 
somente o Banco Central, tem como objetivo manter 
a inflação sob controle, outros instrumentos vão ser 
utilizados, e a taxa de juros será, sim, utilizada, mas 
será utilizada de forma menos intensa.

Vejamos o que disse o Presidente Tombini a res-
peito desse ponto: 

O Banco Central não está sozinho. Temos uma 
estratégia de governo, de moderação do crédito e de 
ajustes fiscal e monetário. (...) O que o Governo e o 
Banco Central podem oferecer é uma política consis-
tente, que leve sem ambiguidade a inflação para o 
centro da meta em 2012.

Ademais, temos um Banco Central que não dá 
choques de juros na economia. Eleva os juros quando 
é necessário. Houve muitas críticas no mercado nesse 
período em que falávamos há pouco, nesses quatro 
primeiro meses do ano, sobre decisões do Banco Cen-
tral. O mercado chegou a falar que o Banco Central 
estava sendo tímido, tinha que ser mais firme, que não 
estava cumprindo sua função de guardião da estabi-
lidade monetária. 

O Banco Central conduz sua estratégia anti-infla-
cionária de acordo com as condições econômicas, e 
não de acordo com o calendário gregoriano, buscando 
atingir o centro da média em dezembro do ano corrente.

Declarou ao Estadão o Presidente do Banco 
Central:

Nos três primeiros meses do ano, já tínhamos 
inflação de 2,44%. Para manter a meta de 4,5%, signi-
ficaria uma inflação de 2% em nove meses, o que não 
é razoável – só puxando o freio da economia. Simples-
mente não seria possível dizer que atingiríamos a meta 
de 4,55% em 2011. Então, comunicamos claramente 
que o centro da meta de 4,5% seria atingido em 2012. 

Mais à frente enfatizou: “Estamos a dezoito me-
ses do fim de 2012. O plano de voo está traçado e será 
ajustado conforme necessário para trazer a inflação 
ao centro da meta em 2012.” 

Cabe enfatizar aqui que o Banco Central, o mer-
cado financeiro, o Ministério da Fazenda, enfim, há um 
consenso de que a inflação está sob controle e que, ao 
final do ano, a inflação estará abaixo do limite superior 
de 6,5%. Já citei aqui o Boletim Focus do Banco Central.
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No regime de metas da inflação existem bandas, 
superior e inferior, que devem ser utilizadas exatamen-
te nesses momentos. Bandas existem para absorver 
choques inflacionários, como esse que ocorreu no 
início deste ano. Se o Banco Central não utilizasse as 
bandas, só perseguisse o centro da meta, de 4,5%, 
então teria que elevar bruscamente os juros, estagnar 
a economia em 2011, o que tiraria o País da rota de 
crescimento com desenvolvimento.

Sr. Presidente, para finalizar...

(Interrupção do som.)

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) 
– Eu gostaria de mais uns dois minutos. Eu concluo. 

Para finalizar, um ponto ainda muito importante 
destacado na entrevista é a relação do Banco Central 
com o mercado financeiro. 

O Banco Central assume o papel de gestor de 
expectativas e de regulador atento do sistema finan-
ceiro, tal como deve ser o papel de qualquer ente pú-
blico. Não se deixa conduzir por pressões privadas, 
mas busca orientar os movimentos dos agentes eco-
nômicos e financeiros, para que todos contribuam com 
o desenvolvimento do País. 

Disse o Presidente do Banco Central, palavras 
de Tombini: “O Banco Central não deixa o mercado 
ir. Nunca deixou, não está deixando e não deixará o 
mercado se autorregular”.

Eu nunca elogiei tanto, Sr. Presidente, o Banco 
Central, mas eu considero que o início da administração 
desse novo Banco Central, com o Presidente Tombini, 
e a postura da Presidenta Dilma de atuar de forma or-
ganizada, todo o governo, em conjunto, lutando contra 
a inflação não podem passar em branco. 

E essa frase do Presidente do Banco Central: “O 
Banco Central não deixa o mercado ir. Nunca deixou, 
não está deixando, não deixará o mercado se autor-
regular”...

Quando foi dito que as projeções dos analistas 
estão mais próximas às do Banco Central e pergun-
tado se mudou o Banco Central ou o mercado, falou 
o Presidente: 

O Banco Central tem um plano de voo definido 
para trazer a inflação de volta para a meta. Em março, 
comunicamos que essa convergência para o centro da 
meta seria em 2012. É natural que, quando a inflação 
corrente está rondando em níveis mais altos, seja mais 
difícil convencer o mercado dessa estratégia. Mas, a 
partir do momento em que a inflação mensal começa 
a apontar níveis compatíveis com a meta de 4,5%, há 
mais oportunidades para a sociedade em geral, não só 
o mercado, entender a nossa estratégia e se convencer. 

O Presidente mostrou firmeza, foco e comando 
na condução da política monetária e na reorientação 
das expectativas do mercado.

Afinal, o que é o Banco Central do Governo da 
Presidenta Dilma? Não é um Banco Central que ava-
lia que é aceitável manter a inflação sob controle com 
a economia estagnada. É um Banco Central que tem 
uma estratégia para manter estabilidade monetária com 
crescimento econômico. Não é um Banco Central que 
confunde autonomia técnica com isolamento dentro do 
Governo, mas dialoga com outros Ministérios e enfatiza 
o comando central da Presidenta. É um Banco Central 
que não dá choque de juros na economia, é um Banco 
Central moderado e adota uma estratégia gradualis-
ta. Não é um Banco Central que aceita passivamente 
pressões privadas, mas um Banco Central que busca 
coordenar as expectativas para unir os agentes eco-
nômicos e financeiros em torno de um projeto de de-
senvolvimento com estabilidade monetária. 

Sr. Presidente, agradeço a V. Exª pela tolerân-
cia e aos Senadores que estão aqui, nesta sessão 
de segunda-feira, e anuncio que amanhã vamos ter a 
discussão de uma Medida Provisória do BNDES, Se-
nador Ricardo Ferraço, que vai ser muito interessante, 
porque o debate é sobre economia, o aumento dos 
nosso investimentos. Acredito que vai ser o momento 
de fazermos um bom debate nesta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

– Pela ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/

PMDB – AP) – Com a palavra, Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço a V. Exª, 
quando entender que seja o caso, a palavra para uma 
comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Como estamos intercalando, concedo 
a palavra a V. Exª, para uma comunicação inadiável, 
e, em seguida, ao Senador Wilson Santiago, como 
orador inscrito.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, evi-
dentemente, ao lado de matérias importantes, como 
o PSI, o Plano de Sustentabilidade do Investimento, 
que estaremos, possivelmente, discutindo amanhã, 
neste Plenário, tendo em vista o limite do prazo ven-
cido da Medida Provisória que regula este que é um 
importante Programa, que foi relevante, que foi estra-
tégico, num momento em que o nosso País precisava 
edificar medidas anticíclicas, tendo em vista a conjun-
tura global exigindo investimentos, quero crer também 
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que, ao lado dessa matéria, uma outra ganhará uma 
importância maior ainda esta semana, tendo em vista 
a relevante e estratégica iniciativa, por parte do nosso 
Presidente, do Senador José Sarney, comunicando que 
estará instalando, entre hoje e amanhã, uma Comis-
são formada por Senadoras e Senadores para que, 
juntos, possamos buscar a construção de uma linha 
convergente em torno de uma matéria que tem dividido 
os Estados, que tem dividido o Congresso Nacional. 
Portanto, é, sim, o Senado da República a Casa que 
representa os Estados federados, a Casa que tem um 
papel histórico de união nacional, de continuar traba-
lhando pela solidariedade federativa.

Eu me refiro, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, à matéria que regula a distribuição dos royalties 
de petróleo e a participação especial. Esse debate, 
seguramente, não pode cindir os Estados produtores 
e os Estados não produtores. É necessário que tenha-
mos muito equilíbrio; é necessário que tenhamos mui-
ta consciência ao fazermos esse debate, até porque 
quaisquer das matérias, julgo eu, que sejam debatidas 
precisam, antes de mais nada, ter como marco a lega-
lidade, precisam ter como premissa e como princípio 
o respeito ao art. 20 da Constituição Federal, que es-
tabelece em que condições essas compensações se 
dão em razão dos impactos que a extração do petró-
leo e do gás causa nos Estados federados, sobretudo 
nos Estados que são produtores, com demandas no 
campo da infraestrutura, com demandas eventuais no 
campo da qualificação profissional, com demandas, 
evidentemente, no campo do meio ambiente.

Esses são temas absolutamente importantes, por-
que nós estamos falando da distribuição de recursos 
superiores a R$26 bilhões. É preciso que, ao consti-
tuirmos essa comissão, nós possamos, naturalmente, 
ouvir os nossos Governadores dos Estados produto-
res e dos Estados não produtores, mas essa é segu-
ramente uma tarefa que será conduzida pelo Senado 
da República. Quero crer que essa comissão poderá 
ter até 60 dias. Enquanto isso não for discutido, não 
faz sentido o Congresso Nacional votar sequer o veto 
que foi aposto pelo Presidente Lula, pois as matérias 
que estavam sob o crivo de Sua Excelência tiveram 
que ser vetadas porque, evidentemente, não obede-
ciam à premissa constitucional.

Ouço, com prazer, o Senador Wilson Santiago.
O Sr. Wilson Santiago (Bloco/PMDB – PB) – 

Senador Ricardo Ferraço, V. Exª traz a esta Casa um 
tema já conhecido por todos nós e reivindicado por 
toda a população brasileira, que é a questão da distri-
buição dos royalties, com certeza fazendo mais justiça 
a todos os Estados da Federação. Eu sei que V. Exª 
é integrante de um Estado produtor de petróleo, mas 

tenho também a convicção de que V. Exª não deseja 
que os Estados miseráveis que vivem em situação pra-
ticamente de calamidade, começando pela calamidade 
financeira, continuem na situação em que estão e que 
outros Estados vivam, num futuro próximo, além do 
que já vivem, verdadeiros paraísos no que se refere à 
bonança em suas finanças. Quando traz esse tema, 
sei que V. Exª está entre aqueles brasileiros dispostos 
a discutir o assunto, não só para preservar os direitos 
do Estado de V. Exª, como também para permitir que 
os demais Estados da Federação avancem, no senti-
do de participar de uma riqueza nacional, e que sejam 
também contemplados outros Estados, que até então 
não estão sendo contemplados com esses recursos e 
muito menos com os futuros recursos. V. Exª merece, 
sim, o reconhecimento de todos nós e merecerá muito 
mais quando passar a defender que outros Estados 
também participem dessa riqueza, que V. Exª mesmo 
citou, de mais de R$23 bilhões. É muito dinheiro para 
poucos Estados, mas não é o suficiente, embora aju-
de muito o desenvolvimento de todos os Estados da 
Federação. Agradeço a V. Exª.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Veja V. Exª como o equilíbrio terá que ser exercido 
não apenas por parte dos representantes dos Estados 
produtores, como julgo também por parte dos Sena-
dores que representam os Estados não produtores, 
até porque Estados que não são produtores amanhã 
poderão ser.

A extração do petróleo e do gás já é uma reali-
dade econômica em meu Estado há mais de 50 anos. 
Nos últimos 45 anos, o meu Estado, Espírito Santo, 
extraiu algo em torno de 16 mil, 18 mil barris por dia. 
Somente nos últimos anos nós tivemos uma ascensão 
muito relevante na extração do petróleo e do gás, que é 
seguramente uma nova onda econômica muito impor-
tante para o meu Estado, mas uma onda econômica 
que vem acompanhada de um conjunto de demandas 
no campo da infraestrutura e em tantos outros campos.

Na verdade, o Constituinte de 88, quando deci-
diu que aos Estados produtores ficariam reservadas 
compensações por meio de royalties e participação es-
pecial, Senador Wilson Santiago, também definiu que, 
somente no caso da extração do petróleo combustível 
etc. e tal, o ICMS não seria gravado na origem e, sim, 
no destino. Quando, lá atrás, o Constituinte escreveu 
isso na Constituição, ele já estava pensando numa 
forma de compensar os Estados não produtores,...

(Interrupção do som.)

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– ... fazendo com que, de fato, todo o País possa ter 
acesso a essa riqueza. Mas essa riqueza não pode ser 
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distribuída à custa dos Estados produtores, porque se-
ria, mais ou menos, como fazer piquenique na sombra 
alheia ou, daqui a pouco, reivindicar potencialidades 
que são vocação de outros Estados.

Mas quero crer que essa comissão, em bom tem-
po constituída pelo Presidente José Sarney, terá este 
papel de buscar o equilíbrio e o consenso, para que, a 
partir dessa Mesa constituída, possamos apresentar ao 
País uma proposta equilibrada que faça a distribuição 
dos recursos, mas que considere o direito adquirido, os 
contratos firmados e inclusive aquilo que os Estados 
deram de garantia por antecipação de receitas feitas 
com o Governo Federal.

E que possamos, quem sabe, desde a partilha 
– este, sim, é um fato novo –, construir um ponto de 
convergência e de consenso que inclua todos os bra-
sileiros, mas não com a desorganização dos Estados 
produtores, porque o meu Estado deu muito duro. Tra-
balhamos muito duro ao longo dos últimos anos para 
que pudéssemos virar a página de um estado de coi-
sas lamentável.

Não é possível que, agora, todos os compromis-
sos que fizemos em razão de contratos já celebrados 
não possam ser considerados. Acho que, como pre-
missa, está o marco legal, e é sob a Constituição que 
precisamos construir uma nova legislação.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, 
Srªs e Srs. Senadores.

Durante o discurso do Sr. Ricardo Fer-
raço, o Sr. Geovani Borges deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ani-
bal Diniz.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, Senador Geovani Borges.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria 
de que V. Exª me inscrevesse para uma comunicação 
inadiável, na forma do Regimento. 

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

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 
– Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra o Senador Wilson Santiago.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
estou encaminhando à Mesa um requerimento de pe-
sar pelo falecimento do ex-Ministro da Educação Paulo 
Renato Souza, ocorrido no último sábado, dia 25 de ju-
nho, na cidade de São Roque, no interior de São Paulo.

Paulo Renato nasceu em Porto Alegre, em 10 de 
setembro de 1945, e era formado em Economia pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obteve o 
seu mestrado na Universidade do Chile e doutorado 
na Unicamp.

Ex-Reitor da Unicamp e ex-Vice-Presidente do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento, foi um dos 
fundadores do PSDB, em 1988, e Ministro da Educa-
ção durante o governo Fernando Henrique Cardoso.

Como Ministro da Educação, Paulo Renato co-
mandou a universalização do ensino básico, criou o 
Enem, o Sistema de Avaliação da Educação Básica 
e o Exame Nacional de Cursos, depois chamado de 
Enade. Também foi decisivo para a criação do Fundef, 
em 1996, Sr. Presidente, e - por que não dizer – para 
a consolidação do Programa Bolsa Escola, que deu 
origem ao atual Bolsa Família.

Como o Bolsa Escola tinha uma relação estreitada 
com a área educacional, o Ministro Paulo Renato foi 
também fundamental na sua implementação, na apli-
cação dos recursos, na sua execução e, certamente, 
na avaliação de resultados extremamente positivos 
que consolidaram o Programa, hoje tão proclamado 
por todos. Mas, sem dúvida, houve na gestão de Pau-
lo Renato, no Ministério da Educação, uma ação de 
competência e eficiência que contribuiu para a viabili-
zação desse Programa.

Conheci Paulo Renato há mais tempo, quando 
eu era Governador do Paraná e ele Reitor da Unicamp. 
Estivemos, em várias oportunidades, discutindo a si-
tuação das universidades estaduais do País, e ouvia 
sempre dele algo que me deixava feliz, que era o fato 
de o Governo do Paraná pagar o melhor salário para 
os professores das universidades estaduais. Paulo 
Renato deu também uma grande contribuição para a 
consolidação dessas instituições de ensino superior 
que eram e são administradas por alguns Estados da 
Federação.

Era um homem público exemplar, que tinha com-
promisso com o País, especialmente com a causa 
educacional.

Em nome da Liderança do PSDB, no Senado, 
encaminho votos de condolências e de solidariedade 
à família desse grande homem público.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT - AC) 

– O requerimento de V. Exª encontra-se sobre a mesa...
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS) – Sr. Presi-
dente, pela ordem. Eu não poderia...

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT - 
AC) – ... e V. Exª será atendido, na forma do Regimento.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Quero só acompanhar o 
Senador Alvaro Dias. 

Senador Alvaro Dias, tenho certeza de que falo 
aqui em nome da bancada do PT. Nós todos conhece-
mos muito bem o Ministro na época e também gaúcho 
Paulo Renato, que leva exatamente o mesmo nome 
que tenho, só que eu sou Paulo Renato; ele, Paulo 
Renato Souza. Sempre tivemos com ele uma relação 
muito fraternal. Sempre ouviu a todos. Só tomaria a 
liberdade, se me permitir o Senador Alvaro Dias, de 
assinar o requerimento encaminhado por S. Exª de 
solidariedade à família e ao PSDB pela perda desse 
grande homem público.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT 
- AC) – Obrigado, Senador Paim. Sua manifestação 
também está registrada.

É lido o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO N° 779, DE 2011

Requeiro Voto de Pesar pelo faleci-
mento do ex-Ministro da Educação Paulo 
Renato Souza, ocorrido no último sábado, 
dia 25 de junho de 2011, na cidade de São 
Roque, interior de São Paulo.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimen-

to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos Anais do Senado Federal, Voto de Pesar pelo fa-
lecimento do ex-ministro da Educação Paulo Renato 
Souza, ocorrido no último sábado, dia 25 de junho, na 
cidade de São Roque, interior de São Paulo.

Requeiro, ainda, que o Voto de Pesar seja levado 
ao conhecimento da família.

Justificação

Paulo Renato Souza nasceu em Porto Alegre, 
em 10 de setembro de 1945, e era formado em eco-
nomia pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. Obteve o seu mestrado na Universidade do Chile 
e o doutorado na Unicamp.

Ex-Reitor da Unicamp e ex-vice presidente do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento foi um dos 
fundadores do PSDB em 1988, e ministro da educa-
ção durante o governo Fernando Henrique Cardoso.

Como ministro da Educação, Paulo Renato co-
mandou a universalização do ensino básico, criou o 
Enem, o Sistema de Avaliação da Educação Básica 

e o Exame Nacional de Cursos, depois chamado de 
Enade. Também foi decisivo para a criação do Fundef, 
em 1996.

Paulo Renato era um homem público e exemplar 
e que tinha compromisso com seu país, especialmente 
com a causa educacional.

Em nome da Liderança do PSDB no Senado 
Federal, encaminho votos de condolências e de soli-
dariedade à família desse grande político.

Sala das Sessões, 27 de junho de 2011.

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

O requerimento vai ao Arquivo.
Da mesma forma, esta Mesa apresenta a sua so-

lidariedade à família do ex-Ministro Paulo Renato, um 
grande homem público, de reconhecimento inequívoco 
e inquestionável por todos os brasileiros.

Com a palavra o Senador Wilson Santiago. 
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, antes de falar sobre o tema que irei 
expor daqui a pouco, gostaria, da mesma forma dos de-
mais companheiros, de registrar o nosso voto de pesar 
a Paulo Renato, ex-Ministro da Educação, ex-colega 
nosso, Deputado Federal, na Câmara dos Deputados. 

Nós, que convivemos com ele, de fato testemu-
nhamos ao longo de seu exercício parlamentar a de-
dicação à educação, o compromisso com a educação 
brasileira, além de tudo procurando contribuir para 
que todos os projetos que por lá tramitavam tivessem 
também a sua colaboração, pela experiência de ex-
-Ministro e de conhecedor profundo dos problemas 
educacionais no Brasil.

Se V. Exª permitir, irei subscrever o requerimento 
de autoria de V. Exª. (Pausa.)

Sr. Presidente, Srs. Senadores, senhores profis-
sionais da imprensa, Senador Paim, Senador Alvaro 
Dias, Senador Aníbal Diniz, demais integrantes e com-
panheiros desta Casa, ontem a diplomacia brasileira 
conseguiu uma vitória expressiva, independentemente 
de partido político, de corrente partidária, de ser governo 
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ou de ser oposição. Ontem o Brasil, de fato, conseguiu 
um grande êxito por intermédio de um de seus filhos. 

O Sr. José Graziano da Silva foi eleito diretor-
-geral da FAO – Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação.

Ministro de Segurança Alimentar e Combate à 
Fome no primeiro mandato do Presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva, Graziano participou da criação do 
conhecido hoje mundialmente Programa Fome Zero.

Devemos lembrar, Sr. Presidente, que foi o próprio 
Lula quem apresentou a candidatura de Graziano, com 
o apoio de muitos outros brasileiros, à organização, 
no ano passado, como é do conhecimento de todos 
nós, brasileiros.

A eleição de um brasileiro reforça a importância 
dos programas de transferência de renda adotados por 
todos os governos dos últimos anos, inclusive com mais 
dedicação e enfrentamento de desafios pelo Presiden-
te Lula, continuado este ano pela Presidenta Dilma.

Esses programas estão servindo de base para 
estudos e referência no Banco Mundial – Bird, que or-
ganiza um plano internacional, Senador Paim, para a 
próxima década, com a finalidade de renovar estratégias 
de atuação nas áreas de proteção social e de trabalho.

Observemos, Sr. Presidente, demais Srªs e Srs. 
Senadores, que o Brasil é o único País latino-americano 
cujos projetos sociais são tomados como referência 
para a execução de um plano mundial em relação ao 
assunto, tudo isso a partir, especificamente, do Pro-
grama Fome Zero, do Programa Bolsa Família, do 
Garantia Safra, do programa da agricultura familiar e 
de tantos outros programas, como o Luz para Todos, 
como a valorização do pequeno produtor rural e, atual-
mente, o recém-lançado programa Brasil sem Miséria.

Todos esses programas, com certeza, não só 
credenciaram o Brasil a enfrentar esse desafio, que é 
mundial, mas não poderíamos, Senador Paim, demais 
companheiros, continuar concordando com mais de 
dezesseis milhões de brasileiros vivendo ainda abaixo 
da linha de pobreza.

Em entrevista realizada hoje, o novo diretor-pre-
sidente da FAO manifestou sua preocupação com o 
preço dos alimentos que, segundo ele, deverão per-
manecer altos enquanto não for alcançada uma esta-
bilidade econômica global. 

Para muitos analistas, Graziano deverá adminis-
trar as divergências dos países em relação ao plantio 
de biocombustíveis e subsídios aos agricultores, entre 
outros assuntos de que todos temos conhecimento. 

O combate mundial à fome exigirá cooperação 
econômica e técnica entre todos os países do mundo, 
e o Brasil está na vanguarda deste assunto. Estimati-
vas afirmam que em poucos anos nos tornaremos o 

maior produtor mundial de alimentos, Senador Alvaro 
Dias. V. Exª que é estudioso do assunto, que é repre-
sentante de um dos estados mais produtores do País, 
tem a convicção de que, graças a nossa potenciali-
dade produtiva, nossas terras produtivas, ainda com 
apoio dos governos, não só desse, têm aumentado 
em decorrência da própria necessidade. O Brasil tem 
de fato crescido muito e será o maior produtor mundial 
de alimentos, mesmo produzindo o biocombustível, 
tão falado mundialmente, com preservação também 
do meio ambiente.

Importante é assinalar ainda o apoio oferecido 
pela Presidenta Dilma Rousseff ao novo dirigente da 
FAO. Durante o seu programa “Café com a Presiden-
ta”, hoje pela manhã, a Presidenta considerou a indi-
cação de José Graziano como um “reconhecimento 
por parte das Nações Unidas da contribuição que o 
Brasil tem dado para as ações de combate à fome”. 
E, todos nós, repito, independentemente de partido 
político. Senador Paim concordamos com o posicio-
namento da Presidenta e também com essa decisão 
da escolha do Graziano para essa grandiosa missão. 
Isso muito engrandece o Brasil e comprova cada vez 
mais a fortaleza do País em relação aos demais paí-
ses, no que se refere a essa tarefa, que não é fácil, de 
eliminar a miséria e permitir que todos os brasileiros 
tenham os mesmos direitos, pelo menos assegurar o 
direito à alimentação. 

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Permite-
-me um aparte?

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– Concedo o aparte a V. Exª, Senador Paim.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador Wil-
son Santiago, só queria cumprimentá-lo e dizer que V. 
Exª está de parabéns. A minha intenção era amanhã, 
porque hoje vou falar do Mercosul, falar sobre esse 
tema. Como V. Exª se antecipou, brilhantemente como 
sempre, (risos) só ficam os meus cumprimentos. Tenho 
o maior carinho pelo Graziano, eu o conheci, é claro, 
durante o Governo Lula e antes mesmo, na sua mili-
tância. Ele, de fato, é um homem voltado a essa área, 
combate à miséria, pobreza e, naturalmente, combate à 
fome. A vitoria foi apertada, uma pequena diferença de 
votos, mas, por outro lado, mostra que o mundo reco-
nhece o trabalho que o Brasil vem fazendo na política 
de combate à fome. Meus cumprimentos a V. Exª, por 
lembrar o nome de José Graziano. O Graziano, meu 
Senador Wilson Santiago, numa oportunidade – só vou 
contar esse fato para ver o carinho que tenho por ele –, 
o nosso nome era lembrado para uma certa posição, 
eu diria, estratégica e política de suma importância. 
Quando um político gaúcho disse que não concorda-
va, ele apenas respondeu: é legítimo, é um direito do 
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Senador Paim, como de qualquer brasileiro, disputar 
uma situação como essa. Só digo isso para mostrar o 
carinho e o respeito que tenho pelo Graziano, que o 
mundo agora reconhece. E a sua frase, no momento 
em que foi vitorioso, eu me lembro de que ele disse: 
de hoje em diante, não sou mais o candidato do Brasil, 
eu sou o diretor do mundo para esse sistema. Ou seja, 
para ajudar no combate à fome. Parabéns a V. Exª.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– Perfeitamente, e V. Exª conhece o Graziano de perto. 
Eu o conheço só de reuniões e encontros de banca-
da, de reuniões com integrantes do próprio Governo. 
Imagine V. Exª que o conhece de perto. 

Conforme pensa a Presidenta, é possível com-
patibilizar o combate à fome à melhoria de renda dos 
agricultores e a uma produção de alimentos que só 
cresce em qualidade e produtividade. 

Certamente a eleição de um brasileiro para cargo 
tão elevado e de responsabilidade extrema, no momen-
to em que todos os indicativos apontam para a falta 
de alimentos e muita fome no mundo, demonstra que 
a política adotada no País, desde o Governo Lula e 
agora com a Presidenta Dilma, nesses últimos anos, 
está correta e é vitoriosa.

Parabenizo, portanto, o ex-Ministro e atual Diretor 
José Graziano da Silva, desejando que em sua nova 
função possa livrar nosso planeta dessa sombria pre-
visão que é a tragédia da fome. 

Sr. Presidente, agradeço a tolerância e digo a V. 
Exª que a missão do Graziano é uma das mais nobres 
que tem qualquer brasileiro ou qualquer habitante ou 
cidadão deste mundo. Ele exerce uma função que irá, 
com certeza, contribuir muito para a extinção da misé-
ria no mundo inteiro, tarefa que estamos tendo neste 
momento, Senador Geovani. 

Tenho certeza de que a união das pessoas, o 
desejo e a abnegação, a tarefa, que não é fácil, como 
disse anteriormente, da própria Presidenta Dilma de 
eliminar a miséria no Brasil, dando continuidade aos 
programas iniciados e continuados pelo Presidente 
Lula, serão fundamentais para a extensão mundial 
desse combate à fome, desejando a todos os irmãos 
de outros países que tenham as mesmas oportunida-
des que tivemos nós brasileiros com os últimos Go-
vernos, que priorizaram o combate à fome, a melhoria 
da qualidade de vida da população, fazendo com que 
mais de 30 milhões de brasileiros pudessem ter ren-
da, melhor qualidade de vida, melhorando de vida em 
todo o território nacional. 

Agradeço, Sr. Presidente. 
Parabéns, repito, ao Graziano e à Presidenta 

Dilma por, de fato, tomar essas decisões que não só 
elevam o Brasil, como também, cada vez mais, tor-

nam-no mundialmente conhecido como o País mais 
empenhado no combate à miséria.

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

AC) – Obrigado, Senador Wilson Santiago.
Para uma comunicação inadiável, está inscrito o 

Senador Geovani Borges. Logo em seguida, teremos 
o pronunciamento do Senador Paulo Paim.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o 
ex-Senador João Capiberibe apresentou, em 2003, o 
Projeto de Lei Complementar nº 130, de 2003.

Na justificativa do projeto trazia que o objetivo 
desse projeto era “o objetivo desse projeto é disponi-
bilizar informações ao cidadão, aquele que paga todas 
as despesas, carregando e suportando essa carga 
tributária”. Mais adiante proclamava “este projeto tem 
como escopo buscar reduzir a corrupção, o mau uso 
do recurso do contribuinte, mas também aproximar o 
cidadão dos gestores públicos”.

O projeto foi aprovado na forma de um substitu-
tivo da Comissão de Assuntos Econômicos em 2004. 
Finalmente, foi sancionado na Lei Complementar nº 
131, de 2009, pelo Presidente Lula. Que ironia que o 
atual Governador do Amapá, que carrega o mesmo 
sobrenome do ex-Senador, venha a fazer letra morta 
dos anseios expressos naquele projeto.

A Lei Complementar nº 131, de 2009, que alte-
rou a Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece que 
a publicação de informações sobre a execução orça-
mentária e financeira da União, dos Estados, dos Mu-
nicípios e do Distrito Federal, seja feita em tempo real. 
Na busca de maior transparência e controle social do 
processo licitatório, o governo estadual tem a obriga-
ção de disponibilizar essas informações na Internet, 
conforme dita textualmente o art. 7º da referida lei que 
afirma que o “sistema deve gerar, para disponibiliza-
ção em meio eletrônico que possibilite amplo acesso 
público”. Assim, era de se esperar que o Governo do 
Estado do Amapá cumprisse a norma legal não so-
mente na publicação, mas também no amplo acesso 
que deve ser dado a eventos administrativos sensíveis 
como licitações. 

Qualquer cidadão interessado no conteúdo de 
uma licitação terá um trabalho árduo, uma tarefa her-
cúlea, para acessar tal informação. O site da Secreta-
ria de Estado da Administração do Estado do Amapá 
na Internet não só é lento e confuso, como também é 
inexplicavelmente de difícil acesso.

A Lei Complementar nº 131, de 2009, não foi 
elaborada para aumentar a burocracia; ela é um ins-
trumento para conferir maior eficiência e lisura na 

259ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 28 25475 

administração pública. Não combina com o espírito 
da referida lei o fato de os Diários Oficiais do Amapá 
não estarem listados cronologicamente, na ordem de 
sua edição. Assim como também não combina com 
o espírito da lei o fato de, ao se acessar o conteúdo 
denominado “licitações” no referido site, o usuário ser 
remetido a uma ferramenta de busca genérica nos 
Diários Oficiais do Estado, sem nenhuma informação 
que o embase e o situe.

Com muito esforço e disposição, chega-se a uma 
página que lista as licitações desde 2010. A aparên-
cia de cumprimento dos ditames estabelecidos na Lei 
Complementar nº 131, de 2009, não resiste a uma 
inspeção mais aprofundada. Quando se tenta aces-
sar o conteúdo da licitação, o usuário vê-se frustrado 
mais uma vez ao deparar com informações esparsas...

(Interrupção do som.)

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Fora do microfone.) – ... que contribuem pouco para 
esclarecer alguma coisa sobre qualquer dos processos 
licitatórios. O usuário, além disso, é frequentemente 
frustrado, pois, para obter maiores informações, deve 
solicitá-las em outro endereço e telefone

Não nos deixemos enganar. Está aqui em jogo 
um expediente muito mais ardiloso que um exame su-
perficial pode demonstrar. Atende-se às exigências da 
lei, mas se faz de forma tão confusa e difícil que, para 
chegar finalmente à informação disponibilizada, passa-
-se por um verdadeiro calvário burocrático. O cidadão 
que busca acessar informações no Diário Oficial do 
Estado do Amapá não deve precisar ser um técnico 
em informática ou um investigador. A informação deve 
apresentar-se de forma clara, transparente, inequívoca, 
para que realmente seja cumprida a finalidade da lei, 
que é possibilitar o “amplo acesso público”.

Sr. Presidente, eu já vou concluir – agradeço a 
generosidade de V. Exª – com a seguinte colocação: 
Honoré de Balzac, o grande escritor francês, já afirma-
va que “a administração é a arte de aplicar as leis sem 
lesar os interesses”. Rogo que no Amapá se aplique a 
Lei Complementar nº 131, de 2009, no seu verdadeiro 
intuito, na sua real acepção de transparência total e 
amplo acesso. Que os processos licitatórios no Estado 
do Amapá, os atos praticados pelo Poder...

(Interrupção do som.) 

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Fora do microfone.) – … Executivo do meu Estado 
possam ser de conhecimento e fiscalização de todos. 

Discurso é uma coisa, a prática é totalmente di-
ferente no meu Estado, para nossa decepção. Muita 
propaganda da Lei da Transparência, que não está 
ocorrendo no Amapá.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Fica aqui 
o meu alerta. Espero que as providências cabíveis 
sejam tomadas e a sociedade tenha acesso aos atos 
praticados pelo Poder Executivo do meu Estado.

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

AC) – Obrigado, Senador Geovani Borges.
Com a palavra o 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. Presi-
dente, Senadores e Senadoras, quero falar um pouco 
sobre a situação das fronteiras com meu Rio Grande. 

Os brasileiros da fronteira do Rio Grande do Sul, 
principalmente com o Uruguai, bem como os poderes 
municipais, os sindicatos dos trabalhadores e as enti-
dades empresariais pedem socorro. A Câmara de Di-
rigentes Lojistas de Jaguarão, por intermédio de sua 
presidente, Srª Maria Emma Mendes Líppolis, enca-
minhou documento ao meu gabinete, alertando sobre 
o prejuízo sofrido, principalmente pela sua cidade e 
região, pelo não cumprimento dos acordos comerciais 
no âmbito do Mercosul. Solicita ela, então, providên-
cias urgentes.

É bom lembrar que não é só o Uruguai. Recen-
temente, tivemos um conflito muito grande com a Ar-
gentina pela burocracia e boicote aos produtos produ-
zidos aqui no Brasil, o que obrigou a Presidenta Dilma 
a baixar um decreto no mesmo sentido em relação aos 
produtos que vinham da Argentina. Como vemos, nós, 
que vamos, provavelmente nesta semana, escolher, 
por indicação dos líderes, os nossos representantes 
para o Mercosul – tudo indica que estarei entre os in-
dicados pelo Partido dos Trabalhadores –, vamos ter 
que olhar com muito carinho a questão do Mercosul e 
o não cumprimento daquilo que lá é ajustado.

Eu quero dizer que tenho recebido inúmeros te-
lefonemas, correspondência eletrônica, por meio do 
Twitter ou e-mail, reafirmando o que eles chamam de 
SOS Fronteiras.

Sr. Presidente, teoricamente, Jaguarão e as de-
mais cidades gêmeas (Chuí, Aceguá, Livramento, 
Quaraí e Barra do Quarai) deveriam ser beneficiadas 
pelos impactos decorrentes do Mercosul. Porém, não 
é isso que está acontecendo.

Um documento que recebi da CDL de Jaguarão, 
ao assinalar o impacto econômico negativo do tratado, 
refere-se à concorrência desleal que desrespeita os 
acordos existentes entre os países que fazem parte 
do Mercosul. E diz mais: as ações unilaterais e alea-
tórias por parte do Uruguai, como, por exemplo, o fe-
chamento da fronteira a produtos brasileiros, mesmo 
em pequenas compras.
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Segundo levantamento da Fecomércio (Federa-
ção do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande 
do Sul), os free shops e o contrabando dão um crédito 
oculto de US$1 bilhão ao Uruguai em território brasileiro.

Outro levantamento da Fecomércio, realizado no 
início de 2010, mostra perdas de quase US$2 bilhões 
para o nosso Estado por ano.

Não podemos tratar sem o cuidado devido essas 
considerações e, eu diria, até essas denúncias que 
estão chegando aqui ao Senado.

Vejamos: no período do Governo Lula, nossas 
relações comerciais com o Uruguai aumentaram. Des-
de 2002, as exportações aumentaram três vezes, ao 
passo que as importações, quatro vezes.

Em 2010, o intercâmbio comercial entre os dois 
países superou US$3 bilhões, aproximadamente 10% 
do movimento geral do Mercosul. Quinto maior destino 
de exportações do Brasil e menos de 1% do total da 
balança comercial. Quase um quarto do que importa-
mos do Uruguai é trigo, produto que o Brasil encontra 
dificuldades de abastecimento em momentos críticos. 

Em audiência pública recentemente, aqui nesta 
Casa, mais precisamente na Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária, realizada em 15 de abril de 2011, 
a Secretária de Comércio Exterior do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Tatiana La-
cerda Prazeres, destacou que as vendas brasileiras 
ao Mercosul, neste período de recordes históricos 
das exportações, das importações e da corrente de 
comércio, concentram-se em produtos manufaturados. 

Ela diz mais: “Há um fluxo crescente na relação 
comercial com o Mercosul, que, muitas vezes, vem 
puxando as exportações brasileiras para o mundo e 
que contribui para os superávits que o Brasil acumula 
na balança comercial”. 

Nesse contexto, as relações comerciais com o 
Mercosul favorecem a diversificação de mercados de 
destino, especialmente as economias emergentes.

A visita oficial da Presidenta Dilma ao Uruguai, 
um de seus primeiros destinos das viagens oficiais, 
demarcou o Mercosul como prioridade. Lembro que, 
em 30 de maio de 2011, Dilma assinou com o Presi-
dente uruguaio, José Mujica, 16 termos de coopera-
ção bilateral. 

Ela afirmou, naquela ocasião, que o Brasil e o 
Uruguai estariam unidos em grandes projetos de física, 
logística e energética, fundamentais para o desenvolvi-
mento da nossa região de fronteira de “criar uma siner-
gia de desenvolvimento entre o norte do Uruguai e o 
sul do Brasil”, onde fica exatamente o meu Rio Grande.

Sr. Presidente, voltamos novamente à histórica 
Jaguarão. Entre esses acordos bilaterais, está a ace-
leração do cronograma de ações para construção da 

segunda ponte sobre o rio Jaguarão e a restauração 
da ponte Mauá, ambas na mesma cidade.

Faço uma pergunta para todos. Tudo isso suge-
re que devemos desconsiderar o alerta e o pedido de 
socorro do CDL de Jaguarão? Claro que não. Temos 
indícios de que a queixa de práticas desleais que 
desrespeitam os acordos existentes entre os países 
que fazem parte do Mercosul é consistente e ampla. 
Temos notícia de que foi aberta no Brasil a primeira 
investigação para casos de importações desleais (Lei 
da Circunvenção), envolvendo a China, o Uruguai e 
o Paraguai, ou seja, o produto entre pela fronteira, 
mas, na verdade, está vindo da China, do Uruguai e 
do Paraguai.

A Circular nº 20, de 13 de maio de 2011, da Se-
cretaria de Comércio Exterior do Ministério de Desen-
volvimento, Indústria e Comércio, deixa claro: a denún-
cia partiu da maior fabricante nacional de cobertores, 
a empresa paulista Indústria e Comércio Jolitex, que 
solicitou a abertura de uma investigação dura contra 
a existência de práticas que frustrassem a aplicação 
da medida antidumping vigente nas importações de 
cobertores de fibras sintéticas da China, bem como 
dos exportadores pelo Chile, Paraguai e Uruguai ao 
Brasil, quando confeccionados a partir de tecidos em 
rolo de felpa longa, que vieram, na verdade, da China. 
Essa é a grande questão. 

Essas práticas são definidas no art. 4º do Regu-
lamento Brasileiro: 

I – a introdução no território nacional de partes, 
peças ou componentes cuja industrialização ou resulte 
em produto igual sob todos os aspectos ao produto ob-
jeto da medida antidumping, ou em outro produto que, 
embora não exatamente igual, apresente característi-
cas muito próximas às do produto objeto da aplicação 
da medida antidumping;

II – a introdução no território nacional de produto 
resultante de industrialização efetuada em terceiros pa-
íses com partes, peças ou componentes originários ou 
procedentes do país sujeito à medida antidumping; ou

III – a introdução do produto no território nacional 
com pequenas modificações que não alterem o seu 
uso ou destinação final.

Como vemos, as conclusões preliminares do 
processo sugerem que o tecido para elaboração dos 
cobertores era importado da China, alterado superfi-
cialmente no Uruguai e no Paraguai e reexportado para 
o Brasil. Usufruía, com isso, das isenções tarifárias do 
Mercosul e lesava a indústria nacional, arrebentando 
as chamadas medidas antidumping.

A investigação mostrou também que as impor-
tações de produtos originários do Uruguai e do Para-
guai aumentaram significativamente em 2009 e 2010, 
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períodos durante os quais a investigação original foi 
aberta e o direito antidumping entrou em vigor.

De acordo com a circular, “as exportações para-
guaias aumentaram 217% de 2009 para 2010, e, as 
uruguaias, 163% no mesmo período; em relação ao 
total de exportações, as duas origens, conjuntamente, 
passaram de uma participação de 19% em 2009 para 
25% em 2010”.

Na outra ponta do esquema fraudulento, cons-
tatou-se que ambos os países, na verdade, “importa-
ram da China tecidos de felpa longa em quantidade 
suficiente para transformá-los em cobertores de fibras 
sintéticas e os exportar para o Brasil na quantidade 
de fato verificada, mas também que o volume impor-
tado pelos dois países se elevou significativamente, 
mais do que se possa imaginar, de 2009 para 2010, 
período este quando também se observou aumento 
importante na quantidade de cobertores exportados 
por ambos ao Brasil”.

Sr. Presidente, estou detalhando esses fatos 
porque essa investigação é pioneira, para evitar a tal 
triangulação que se faz via Mercosul, trazendo preju-
ízos para o Brasil.

Causa impressão a rapidez da articulação desses 
esquemas, o uso irregular dos mecanismos de uniões 
aduaneiras estabelecidas com o Mercosul e o forte 
impacto que acabam apresentando na desarticulação 
de setores tradicionais da produção nacional, trazendo 
prejuízos para o Brasil e, eu diria, com destaque, para 
o Rio Grande do Sul.

Sr. Presidente, por isso, são tão importantes as 
denúncias como essas que recebi do CDL lá de Ja-
guarão. A investigação que comentamos aconteceu 
por iniciativa das empresas que estavam tendo um 
prejuízo enorme.

Devemos buscar uma sintonia fina entre as em-
presas nacionais, o Parlamento, o Executivo e os tra-
balhadores na defesa dos interesses nacionais. 

No ano passado, articulamos uma frente contra o 
dumping chinês sobre o calçado, junto com outros seto-
res, Deputados, Senadores e a sociedade organizada.

Conseguimos, nessa batalha contra o dumping 
do calçado chinês, a aprovação de uma taxa antidum-
ping de US$12,47 por par de calçado, o que gerou em 
torno de 100 mil novos empregos aqui no Brasil, e eu 
diria mais mesmo no Rio Grande. 

Também estavam chegando ao Brasil, vindos da 
Ásia, guindastes para as obras do PAC. Nós alteramos 
a taxa de importação de zero para 35% – estou dizen-
do nós como Governo Dilma, como Governo Lula, nós 
que trabalhamos para que essa taxa fosse aplicada, 
garantindo a produção nacional dos guindastes. 

Estamos sabendo que os mesmos grupos eco-
nômicos que querem chegar aqui com as chamadas 
“máquinas pesadas”, numa concorrência desleal com 
o empresário nacional, voltaram ao ataque, querendo 
retirar essa taxa de importação de 35% – e tenho cer-
teza que o nosso Ministério da Indústria e Comércio 
não vai concordar com isso. 

Voltemos à questão fronteiriça Jaguarão.
O documento do CDL reclama, inclusive, da pro-

liferação de free shops nas divisas do nosso País, ad-
mitidos legalmente com países com quem mantemos 
fronteiras. Essa concorrência desigual atinge diretamen-
te a cidade da fronteira, mais precisamente Jaguarão. 

E aqui chamo a atenção para o Projeto de Lei nº 
6.316, de 2009, apresentado, na Câmara, pelo Depu-
tado Marco Maia, que se encontra em tramitação. A 
proposta autoriza a instalação dessas zonas francas, 
free shops, nas áreas de ponto de fronteira alfandegá-
ria na zona primária também do lado brasileiro, para 
manter, então, uma concorrência mais equilibrada.

Quero dizer também que o documento do CDL de 
Jaguarão aponta a situação angustiante vivida pelos 
nossos irmãos fronteiriços: altos índices de desempre-
go, falta de perspectiva de inserção no mercado, tendo 
como resultado um êxodo de quase 70 mil pessoas da 
fronteira sul à fronteira oeste do Rio Grande. 

No Censo de 2000, Jaguarão contava com cerca 
de 30.093 habitantes. No Censo de 2010, aponta um 
declínio, uma população de 27.931 habitantes.

O documento do CDL serve para nós examinar-
mos melhor algumas práticas dos países integrantes 
do MERCOSUL. 

Uma das principais conquistas da política econô-
mica do Governo Lula, e agora com a Presidenta Dilma, 
é o fortalecimento do mercado interno brasileiro. Essa 
riqueza foi alcançada com suor e lágrimas e, por isso, 
é nossa obrigação ficar vigiando – como dizia um ami-
go meu, orai e vigiai –, para resguardar os interesses 
do povo brasileiro. Um dos principais alicerces desse 
mercado interno é o comércio, com suas pequenas, 
médias e grandes empresas. Portanto, temos a obri-
gação de ouvir todos, tanto no mercado interno como 
no mercado externo, não permitindo essa política de 
quase contrabando e essa triangulação. Espero eu que 
a Presidenta Dilma e os seus Ministros tomem todas 
as providências para não permitir mais essa triangula-
ção e, ao mesmo tempo, que a gente possa fazer com 
que se cumpra todos os artigos do Tratado de Assun-
ção, que estabeleceu o Mercosul pela sua integração 
econômica, social e por que não dizer também políti-
ca. Mas, ali, diz: condição fundamental para acelerar 
seus processos de desenvolvimento econômico com 
justiça social e equilíbrio.
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Mas, Sr. Presidente, aproveitando ainda esses 
três minutos, antes que a gente encerre a sessão, eu 
quero também destacar as últimas posições assumi-
das pelo Supremo Tribunal Federal.

Por exemplo, na quarta-feira, o Supremo Tribunal 
Federal decidiu que tem que se pagar, sim, o aviso 
prévio proporcional aos brasileiros, baseado naquilo 
que manda a própria Constituição. 

Eu quero dizer que tenho dois projetos nessa 
área, projetos que há anos estão tramitando aqui no 
Congresso Nacional. Espero que, antes que o Supre-
mo decida qual vai ser a fórmula que se vai adotar – 
suspenderam a votação, mas vão voltar com certeza 
em agosto –, que esta Casa aprove projeto de nossa 
autoria. Como diz o próprio Ministro Luiz Fux, exis-
tem diversos projetos aqui no Congresso Nacional e 
cita, inclusive, projeto de nossa autoria que vai exa-
tamente nesse sentido. E também o próprio Ministro 
Ricardo Lewandowski observou um projeto de nossa 
autoria tramitando aqui no Senado. E o nosso projeto, 
Sr. Presidente, que trata do aviso prévio proporcional 
está circulando há anos aqui no Senado. Digo eu, no 
projeto, que o prazo de 30 dias para cumprimento do 
aviso prévio, conforme previsto na nossa Constituição, 
é o prazo mínimo para minimizar a situação daqueles 
que são demitidos com um ano de trabalho. Então, 
eu coloco 30 dias, para contratos de um ano; 60 dias, 
para aqueles que têm contratos de um a menos de 
cinco anos; 90 dias ocorridos, para contratos de mais 
de cinco anos e menos de dez; 120 dias corridos, para 
contratos de mais de dez anos e menos de 15; e 180 
dias de aviso prévio, para aqueles que têm contratos 
de mais de 15 anos.

Sr. Presidente, o processo legislativo nosso é 
moroso, o Congresso tem que se pronunciar.

Eu lembrava também, outro dia, que a Lei de Gre-
ve foi o primeiro projeto que apresentei, o Projeto nº 1, 
após a Constituinte. Já faz mais de 23 anos e, até hoje, 
o Congresso não votou, e acaba o Supremo decidindo.

A aposentadoria especial para os trabalhadores 
da área pública e privada, fruto de uma emenda – e 
aqui tivemos, Senador Aníbal, a participação do Sena-
dor Tião Viana, que relatou o projeto e acatou emenda 
de nossa autoria –, e depois encaminhei projeto regu-
lamentando a situação. Só que o Congresso não vota. 
E o Supremo já assegurou que é direito do trabalhador 
aposentadoria especial... 

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...temas 
que o Supremo só está decidindo porque a Câmara e 
o Senado não deliberam.

Fica aqui, mais uma vez, a minha solicitação para 
que a Câmara e o Senado deliberem. Temos o Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, temos a aposentadoria das 
pessoas com deficiência, temos a lei de greve, agora o 
aviso prévio proporcional, tivemos a questão da fideli-
dade partidária. O Congresso se amarra, porque há um 
lobby desse ou daquele setor, não vota, e o Supremo 
vem e decide. Congresso não vota, Supremo decide.

Não dá mais para ficarmos nessa amarração, 
porque o Supremo vai decidir. Como também está de-
cidindo projetos que já apresentamos, como o que ga-
rante a aposentadoria especial às pessoas que atuam 
em áreas insalubres, penosas e de periculosidade. O 
projeto está aqui, não se delibera, e o Supremo, mais 
uma vez, vai ter que decidir.

Sr. Presidente, como comentei nos meus dois pro-
nunciamentos, peço que V. Exª os considere na íntegra: 
um, eu falo sobre o MERCOSUL; outro, eu falo sobre 
projetos, não só meus – alguns são meus, outros não 
são –, que estão circulando nas duas Casas, a Casa 
não delibera, e o Supremo acaba decidindo.

Era isso o que eu tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente.

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, os brasileiros da fronteira do RS com o 
Uruguai, bem como os poderes municipais constitu-
ídos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades 
empresariais pedem socorro. 

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ja-
guarão, através da sua presidente, Srª Maria Emma 
Mendes Líppolis, encaminhou documento para o meu 
gabinete alertando sobre prejuízos sofridos pela região 
pelo não cumprimento de acordos comerciais no âm-
bito do Mercosul e solicitando providências urgentes. 

Da mesma forma tenho recebido inúmeros te-
lefonemas e farta correspondência eletrônica, sejam 
elas através do twitter ou e-mail, reafirmando o SOS 
Fronteiras.

Teoricamente Jaguarão e as demais cidades 
gêmeas (Chui, Aceguá, Livramento, Quaraí e Barra 
do Quaraí) deveriam ser beneficiadas pelos impactos 
decorrentes do fortalecimento do Mercosul. Porém, 
não é bem assim que está ocorrendo. 

O documento do CDL de Jaguarão ao assinalar 
o “impacto econômico negativo” do tratado, refere-se 
à “concorrência desleal que desrespeita os acordos 
existentes entre os países que fazem parte do Merco-
sul”. E precisa: “As ações unilaterais e aleatórias por 
parte do Uruguai, como, por exemplo, o fechamento 
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da fronteira a produtos brasileiros, mesmo em peque-
nas compras”.

Segundo levantamento da Fecomércio (Federa-
ção do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande 
do Sul), os free shops e o contrabando dão um crédito 
oculto de 1 bilhão de dólares ao Uruguai em território 
brasileiro. Outro levantamento da Fecomércio realizado 
no inicio de 2010 mostra perdas de quase 2 bilhões de 
dólares para o nosso estado por ano.

Sr. Presidente, não podemos tratar sem o cuidado 
devido estas considerações que chegaram até o meu 
gabinete. Senão vejamos:

No período do governo Lula, nossas relações 
comerciais com o Uruguai aumentaram. 

Desde 2002, as exportações aumentaram três 
vezes, ao passo que as importações em quatro vezes. 
Em 2010, o intercâmbio comercial entre os dois países 
superou três bilhões de dólares, aproximadamente 10% 
do movimento geral do MERCOSUL. – quinto maior 
destino de exportações do Brasil – e menos de 1% do 
total da balança comercial brasileira. 

Quase um quarto do que importamos do Uruguai 
é trigo, produto que o Brasil encontra dificuldades de 
abastecimento em momentos críticos. 

Em audiência da Comissão de Agricultura e Re-
forma Agrária do Senado Federal, realizada em 15 de 
abril de 2011, a secretária de Comércio Exterior do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC), Tatiana Lacerda Prazeres, destacou 
que as vendas brasileiras ao Mercosul, neste período 
de recordes históricos das exportações, das importa-
ções e da corrente de comércio, concentram-se em 
produtos manufaturados. 

Ela concluiu que “há um fluxo crescente na rela-
ção comercial com o Mercosul que, muitas vezes, vem 
puxando as exportações brasileiras para o mundo e 
que contribui para os superávits que o Brasil acumula 
na balança comercial”. 

Neste contexto, as relações comerciais com o 
Mercosul favorecem a diversificação de mercados de 
destino, especialmente as economias emergentes.

A visita oficial da Presidenta Dilma ao Uruguai, 
um dos seus primeiros destinos de viagens oficiais, 
demarcou o Mercosul como prioridade. Em 30 de maio 
de 2011, Dilma assinou com o Presidente uruguaio, 
José Mujica, 16 termos de cooperação bilateral. Ela 
afirmou, naquela ocasião, que Brasil e Uruguai esta-
riam unidos em grandes projetos de integração física, 
logística e energética, fundamentais para o desenvolvi-
mento da região fronteiriça, num esforço de “criar uma 
sinergia de desenvolvimento entre o norte do Uruguai 
e o sul do Brasil”. 

Sr. Presidente, chegamos novamente a histórica 
Jaguarão. Entre estes acordos bilaterais, está a ace-
leração do cronograma de ações para construção da 
segunda ponte sobre o Rio Jaguarão e a restauração 
da Ponte Mauá, ambas na mesma cidade.

Então faço uma pergunta para todos vocês. Tudo 
isto sugere, que devemos desconsiderar o alerta e o 
pedido de socorro do CDL de Jaguarão? Acredito que 
não. Temos indícios de que a queixa de práticas des-
leais que desrespeitam os acordos existentes entre 
os países que fazem parte do Mercosul é consistente. 

Temos notícia de que foi aberta no Brasil a pri-
meira investigação para casos de importações desleais 
(Lei da Circunvenção), envolvendo a China, Uruguai 
e Paraguai. 

A Circular nº 20, de 13 de maio de 2011, da Secre-
taria do Comércio Exterior do Ministério de Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio, esmiúça a investigação. 

A denúncia partiu da maior fabricante nacional de 
cobertores, a empresa paulista Indústria e Comércio 
Jolitex, que solicitou abertura de investigação sobre a 
existência de práticas que frustrassem a aplicação da 
medida antidumping vigente nas importações de co-
bertores de fibras sintéticas da China, bem como dos 
exportados pelo Chile, Paraguai e Uruguai ao Brasil, 
quando confeccionados a partir de tecidos em rolo de 
felpa longa originários da China. 

Essas práticas são definidas no Art. 4º do Regu-
lamento Brasileiro: 

I – a introdução no território nacional de partes, 
peças ou componentes cuja industrialização ou resulte 
em produto igual sob todos os aspectos ao produto ob-
jeto da medida antidumping ou em outro produto que, 
embora não exatamente igual, apresente característi-
cas muito próximas às do produto objeto da aplicação 
da medida antidumping;

II – a introdução no território nacional de produto 
resultante de industrialização efetuada em terceiros pa-
íses com partes, peças ou componentes originários ou 
procedentes do país sujeito à medida antidumping; ou

III – a introdução do produto no território nacional 
com pequenas modificações que não alterem o seu 
uso ou destinação final.

Sr. Presidente, as conclusões preliminares do 
processo sugerem que o tecido para elaboração dos 
cobertores era importado da China, alterado superfi-
cialmente no Uruguai e Paraguai, e reexportado para 
o Brasil. Usufruía, com isso, das isenções tarifárias 
do Mercosul e lesava a indústria nacional, frustrando 
a medida antidumping.

A investigação demonstrou que as importações 
do produto originárias do Uruguai e do Paraguai au-
mentaram significativamente em 2009 e 2010, períodos 
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durante os quais a investigação original foi aberta e o 
direito antidumping entrou em vigor. 

De acordo com a Circular comentada, “as expor-
tações paraguaias aumentaram 217% de 2009 para 
2010 e, as uruguaias, 163% no mesmo período; em 
relação ao total de exportações, as duas origens, con-
juntamente, passaram de uma participação de 19% em 
2009 para 25% em 2010”. 

Na outra ponta do esquema, constatou-se que 
ambos os países “importaram da China tecidos de fel-
pa longa em quantidade suficiente para transformá-los 
em cobertores de fibras sintéticas e os exportar para o 
Brasil na quantidade de fato verificada, mas também 
que o volume importado pelos dois países se elevou 
significativamente de 2009 para 2010, período este 
quando também se observou aumento importante na 
quantidade de cobertores exportados por ambos os 
países ao Brasil”.

Srªs e Srs. Senadores, estou detalhando os dados 
desta investigação, pois é pioneira no Brasil. 

Causa impressão a rapidez de articulação destes 
esquemas, o uso irregular dos mecanismos de uniões 
aduaneiras estabelecidas como o Mercosul e o forte 
impacto que apresentam na desarticulação de setores 
tradicionais da produção nacional.

Por isso, são tão importantes denúncias como esta 
que recebi do CDL de Jaguarão. A investigação que 
comentamos aconteceu por iniciativa do prejudicado, 
a empresa. Devemos buscar uma sintonia fina entre 
as empresas nacionais, o Parlamento, o Executivo e 
os trabalhadores na defesa dos interesses nacionais. 

No ano passado, articulei uma frente contra o 
dumping chinês sobre o calçado, junto com outros se-
tores, Deputados, Senadores, a sociedade organizada 
do Rio Grande e o Governo. 

Conseguimos a aprovação de uma taxa antidum-
ping de US$ 12,47 por par de calçado, o que gerou em 
torno de 100 mil novos empregos. 

Também estavam chegando no Brasil, vindos da 
Ásia, guindastes para serviços pesados. Nós alteramos 
a taxa de importação de 0% para 35%, possibilitan-
do a revigoração da indústria nacional de guindastes.

Sr. Presidente, voltamos novamente para a fron-
teiriça Jaguarão. O documento do CDL reclama da 
proliferação de free shops nas divisas de nosso País, 
admitidas legalmente por países com quem mantemos 
fronteiras. Essa concorrência desigual atinge duramente 
o comércio local em cidades como Jaguarão. 

Chamo atenção para o Projeto de Lei 6.316/09, 
apresentado pelo Presidente da Câmara, Deputado 
Marco Maia, que se encontra em tramitação naque-
la Casa. A proposta autoriza a instalação de Lojas 
Francas – free shops – na área terrestre de pontos de 

Fronteira alfandegados da zona primária. Talvez fosse 
uma solução viável para o problema.

Srªs e Srs. Senadores, o documento do CDL de 
Jaguarão aponta a situação angustiante vivida pelos 
nossos irmãos fronteiriços. ltos índices de desemprego 
e falta de perspectivas de inserção no mercado resul-
taram no êxodo de quase 70 mil pessoas da fronteira 
Sul a Fronteira Oeste do Rio Grande. 

No censo de 2000, Jaguarão contava com 30.093 
habitantes. O censo de 2010 confirma o declínio po-
pulacional, com a diminuição de sua população para 
27.931 habitantes. O documento do CDL serve para 
nós examinarmos melhor algumas práticas dos países 
integrantes do Mercosul. 

Uma das principais conquistas da política econô-
mica do Governo Lula e agora com a presidente Dilma 
é o fortalecimento do mercado interno brasileiro. Essa 
riqueza foi alcançada com suor e lágrimas e por isso 
devemos fortalecê-la e resguardá-la.

Um dos principais alicerces deste mercado interno 
é o comércio com suas pequenas, médias e grandes 
empresas. Portanto, temos a obrigação de ouvi-los e 
representar seus interesses e de seus trabalhadores, 
os comerciários.

Sr. Presidente, a minha fala agora é dirigida para 
a presidenta Dilma Rousseff. E farei com total res-
peito e carinho que tenho por ela. Presidenta Dilma 
Rousseff, faço um apelo para que Vossa Excelência 
aproveite este momento em que as nossas fronteiras 
estão sendo debatidas e procure proporcionar condi-
ções para que os brasileiros fronteiriços tenham as 
mesmas oportunidades dos demais brasileiros para 
ter uma vida melhor e mais digna.

Para finalizar, Srªs e Srs. Senadores, lembro artigo 
do Tratado de Assunção que estabeleceu o Mercosul: 
Integração econômica sim, mas como “condição fun-
damental para acelerar seus processos de desenvol-
vimento econômico com justiça social”. 

Era o que tinha a dizer,
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, inicialmente quero registrar a notícia divul-
gada no site do Supremo Tribunal Federal na última 
quarta-feira, 22 de junho de 2011.

A matéria trata do Aviso Prévio proporcional, 
que transcrevo a seguir, cuja manchete é a seguinte: 
“STF admite fixar aviso prévio proporcional ao tempo 
de serviço.”

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) 
suspendeu, nesta quarta-feira, o julgamento de quatro 
Mandados de Injunção (MI) cujos autores reclamam o 
direito assegurado pelo artigo 7º, inciso XXI, da Cons-
tituição Federal (CF), de “aviso prévio proporcional ao 
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tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos 
termos da lei”. Os mandados foram impetrados diante 
da omissão do Congresso Nacional que, após a pro-
mulgação da CF de 1988, ainda não regulamentou o 
dispositivo.

O julgamento foi suspenso depois que o relator, 
ministro Gilmar Mendes, se pronunciou pela procedên-
cia das ações. Por sugestão do próprio relator, entre-
tanto, o Plenário decidiu pela suspensão do julgamento 
para que se possa examinar a explicitação do direito 
pleiteado, nos casos concretos em exame. Dentre o 
manancial a ser pesquisado, há experiências de outros 
países, recomendações da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) e, também, projetos em tramitação 
no Congresso Nacional, propondo a regulamentação 
do dispositivo constitucional.

Durante os debates em torno dos processos – os 
Mandados de Injunção 943, 1010, 1074 e 1090 -, os 
ministros observaram que a Suprema Corte deveria 
manter o avanço em relação a decisões anteriores de 
omissão legislativa, em que apenas advertiu o Con-
gresso Nacional sobre a necessidade de regulamentar 
o respectivo dispositivo invocado, e adotar uma regra 
para o caso concreto, até mesmo para estimular o Po-
der Legislativo a votar uma lei regulamentadora.

Foram citados dois precedentes em que o STF, 
com base em parâmetros já existentes, estabeleceu 
regras para vigerem enquanto não houver regulamen-
tação legislativa. 

O primeiro deles foi o MI 721, relatado pelo mi-
nistro Marco Aurélio. Diante da omissão legislativa re-
lativa ao parágrafo 4º do artigo 40 da CF, que confere 
o direito à contagem diferenciada do tempo de serviço 
em decorrência de atividade em trabalho insalubre, a 
Corte adotou como parâmetro, para a aposentadoria 
de uma trabalhadora que atuava em condições de in-
salubridade, o sistema do Regime Geral de Previdên-
cia Social (artigo 57 da Lei 8.213/1991), que dispõe 
sobre a aposentadoria especial na iniciativa privada.

No segundo caso, o MI 708, relatado pelo mi-
nistro Gilmar Mendes, a Suprema Corte solucionou 
a omissão legislativa quanto ao direito de greve no 
serviço público, determinando a aplicação das regras 
vigentes para o setor privado (Lei nº 7.783, de 28 de 
junho de 1989), no que couber, até regulamentação do 
dispositivo constitucional (artigo 37, inciso VII, da CF).

Propostas
No início dos debates, o ministro Luiz Fux apre-

sentou propostas para uma solução concreta nos casos 
em discussão. Ele sugeriu a conjugação do dispositivo 
constitucional com o artigo 8º da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), que admite a aplicação do direito 
comparado, quando da existência de lacuna legislativa.

Nesse sentido, ele citou que uma recomendação 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre 
a extinção da relação de trabalho sugere o direito a 
um aviso prévio razoável ou a uma indenização com-
pensatória.

O ministro Luiz Fux relatou, neste contexto, ex-
periências da Alemanha, Dinamarca e Suíça, onde o 
aviso prévio pode chegar a entre três e seis meses, 
dependendo da duração do contrato de trabalho e da 
idade do trabalhador; na Itália, pode chegar a quatro 
meses.

Já o ministro Marco Aurélio sugeriu que, além do 
direito a aviso prévio de 30 dias, sejam acrescentados 
10 dias por ano. Assim, ao cabo de 30 anos - caso do 
autor do MI 943, demitido de seu emprego após 30 
anos de serviço -, teria direito a 300 dias de aviso pré-
vio, a serem por ele cumpridos, ou então indenizados. 

O presidente da Corte, ministro Cezar Peluso, 
sugeriu a indenização de um salário-mínimo a cada 
cinco anos, adicionalmente ao direito mínimo a 30 dias 
de aviso prévio. 

Por seu turno, o ministro Ricardo Lewandowski 
(lê-se Levandovisqui) observou que há um projeto do 
senador Paulo Paim (PT-RS) em tramitação no Con-
gresso Nacional.

Essas propostas, entretanto, esbarraram na ob-
jeção do ministro Marco Aurélio, segundo o qual elas 
não guardam a proporcionalidade prevista no artigo 
7º, inciso XXI, da CF.

Parâmetros
Ao sugerir a suspensão dos debates para apro-

fundar os estudos sobre o tema, o ministro Gilmar 
Mendes observou que qualquer solução para os casos 
concretos hoje debatidos acabará se projetando para 
além deles. “As fórmulas aditivas passam também a 
ser objeto de questionamentos”, afirmou, ponderando 
que o Poder com legitimidade para regulamentar o as-
sunto é o Congresso Nacional.

Sr. Presidente, encerrado o registro da matéria 
quero primeiramente agradecer ao Ministro Ricardo 
Lewandowski por ter citado um projeto apresentado 
por mim, quando da votação do mandado de injunção.

Falo do PLS 112/2009 que trata do aviso prévio 
proporcional e que tramita nesta Casa há 2 anos.

Entendo que o prazo de 30 dias para cumprimen-
to do aviso prévio, conforme previsto na Constituição 
Federal, é o prazo mínimo para tentar minimizar os 
traumas de uma demissão e permitir ao trabalhador 
buscar outra colocação no mercado de trabalho.

Segundo o projeto, se o texto for aprovado na 
íntegra, os prazos serão os seguintes:

30 (trinta) dias corridos, se contratado a menos 
de 1 (um) ano;
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60 (sessenta) dias corridos, se contratado a mais 
de 1 (um) ano e menos de 5 (cinco) anos;

90 dias (noventa) dias corridos, se contratado a 
mais de 5 (cinco) e menos de 10 (dez) anos;

120 (cento e vinte) dias corridos, se contratado a 
mais de 10 (dez) e menos de 15 (quinze) anos;

180 (cento e oitenta) dias corridos, se contratado 
a mais de 15 (quinze) anos. 

O aviso prévio proporcional é um mecanismo 
importante de defesa do emprego que já deveria ter 
sido regulamentado.

O processo legislativo é extremamente moroso 
em relação a temas polêmicos e de forte resistência 
econômica. Tenho projetos que tramitam desde 1988. 
Como, por exemplo, o primeiro projeto que apresentei 
sobre o aviso Prévio proporcional, o PL 1014, “trami-
ta” desde 88, há 23 anos na Câmara dos Deputados. 
Sequer chegou ao Senado Federal. 

Isso depõe contra o trabalho parlamentar, contra 
a democracia, contra a sociedade. Precisamos de uma 
reformulação no processo legislativo, com prazos bem 
definidos e sanções administrativas pelo descumpri-
mento desses prazos.

Se pararmos para observar a história do Brasil, 
notaremos que o Poder Executivo sempre foi mais forte 
em relação aos demais poderes, ficando, em segundo 
lugar, o Legislativo e, por último, o Judiciário.

Isso teve início no período colonial, adentrou o 
período imperialista e continuou durante o Brasil-Re-
pública. A partir da nova ordem constitucional o Judi-
ciário foi se fortalecendo e tornando-se protagonista 
das decisões nacionais.

É o chamado fenômeno de judicialização das 
decisões. Isso não é uma crítica, é apenas uma cons-
tatação. Acertadamente o Judiciário tem tutelado os 
direitos fundamentais que podem ser promovidos por 
meio de sua atuação.

Temos sim, que apressar o passo para que as 
competências constitucionais do Congresso Nacional 
sejam exercidas com a celeridade que os atuais tem-
pos exigem.

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

AC) – Senador Paim, V. Exª será atendido, na forma 
do Regimento.

Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, breve estará 
nesta Casa mais uma medida provisória que tem que 
ser rechaçada. Diz respeito à Copa e à Olimpíada, 

flexibilização de licitações, inclusive com a chamada 
cláusula de segredo. 

Eu tenho advogado que o Presidente Sarney, 
Presidente do Congresso Nacional, deveria, em nome 
da autonomia deste Poder, devolver medida provisó-
ria dessa natureza ao Palácio do Planalto. O Governo 
poderia adotar o expediente de projeto de lei em re-
gime de urgência para resolver situações que dizem 
respeito à necessidade de rapidez, de agilização na 
execução de obras no País. 

Certamente, com o recuo que houve de que o 
segredo deve ser mantido – ouvi hoje pronunciamentos 
do Presidente Sarney e de outras lideranças do PMDB 
nessa direção –, se isso se concretizar, somos obri-
gados a mais uma vez recorrer ao Supremo Tribunal 
Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade. 

Nesse ano, já são uma, duas, três, quatro, cin-
co, seis ações diretas de inconstitucionalidade que a 
Oposição protocolou no Supremo Tribunal Federal. 

Aquela que autoriza a criação da Empresa de 
Transporte Ferroviário de Alta Velocidade S.A., o trem-
-bala, com uma ação direta de inconstitucionalidade 
do PSDB e do DEM, que tem como relator o Ministro 
Dias Toffolli.

Outra, referente à mesma Medida Provisória nº 
511, do PPS, que tem como relatora a Ministra Ellen 
Gracie.

O PSDB protocolou também ação direta de in-
constitucionalidade em relação à medida provisória 
do Governo que cria a empresa pública denomina-
da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Nós 
apresentamos esta ação direta de inconstitucionali-
dade antes da deliberação e, nesse caso, a ação di-
reta perde sentido, porque nós, por decurso de prazo, 
levamos essa medida provisória ao Arquivo, naquela 
sessão em que a Oposição adotou a obstrução como 
expediente para derrubar duas medidas provisórias. 
Esta foi uma delas.

A outra Ação Direta de Inconstitucionalidade diz 
respeito à medida provisória que abre crédito extraor-
dinário no valor de mais de R$26 milhões. O Ministro 
Ayres Britto é o Relator dessa Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade. A outra, que também diz respeito a essa 
medida provisória, foi protocolada pelo DEM e tem o 
Ministro Ayres Britto também como Relator.

E, finalmente, a primeira das ações de inconsti-
tucionalidade que protocolamos no Supremo Tribunal 
Federal diz respeito ao Projeto do Salário Mínimo. O 
que nós questionamos é o dispositivo que autoriza o 
Poder Executivo a definir o salário mínimo por meio 
decreto-lei. Essa Ação Direta de Inconstitucionalidade 
tem como Relatora a Ministra Cármem Lúcia. Certa-
mente, nos próximos dias, protocolaremos mais uma 
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Ação Direta de Inconstitucionalidade, referente a esta 
medida provisória da Copa.

Nós gostaríamos, Sr. Presidente, de fazer um 
apelo ao Supremo Tribunal Federal, para que agilize 
os procedimentos a fim de que essas ações de incons-
titucionalidade possam ser julgadas no menor espaço 
de tempo possível, até para que providências possam 
ser adotadas pelo Poder Executivo se, eventualmente, 
essas medidas provisórias forem consideradas incons-
titucionais pelo Supremo Tribunal Federal.

“Todo setor público que manuseia recursos pú-
blicos está compelido a prestar contas. Prestar contas 
a si mesmo não é prestar contas”, avalia o Ministro do 
Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello, para 
quem o sigilo dos orçamentos de obras para a Copa 
do Mundo no Brasil é “inconstitucional”.

Bem, Sr. Presidente, nós já tivemos várias ma-
nifestações referentes à inconstitucionalidade dessa 
medida provisória: o Procurador-Geral da República, 
o Comitê de Procuradores, que está encarregado de 
acompanhar as ações desenvolvidas nesse projeto 
de Copa do Mundo 2014, e, agora, o Ministro Marco 
Aurélio.

Portanto, seguramente, esse é um voto que der-
ruba esta medida provisória. O Ministro define a medi-
da como “escamoteamento”, “mal exemplo”, “absurda”. 
Isso porque, para ele, manter orçamentos em sigilo “é 
uma sinalização péssima, que tem uma leitura terrível 
e cáustica por parte dos cidadãos em geral”. E conclui: 
“É um retrocesso”. Portanto, foi fulminante o Ministro 
Marco Aurélio.

Na entrevista, o Ministro comenta o recuo do Go-
verno em cumprir com a promessa de dar publicidade 
aos gastos da Copa do Mundo, que será sediada no 
Brasil em 2014, e dos Jogos Olímpicos em 2016, no 
Rio de Janeiro. 

Marco Aurélio diz: 
A publicidade é um princípio básico na adminis-

tração pública. E é ela que permite aos contribuintes 
em geral acompanharem o dia a dia da administração 
pública. A ‘coisa pública’ não pertence a quem quer que 
seja, ela é do coletivo, do povo. E evidentemente tem 
que se primar pela transparência. Eu não concebo o 
sigilo em qualquer setor. Também não concebo, por 
exemplo, essas despesas do Planalto, que não vêm à 
tona e são guardadas, de certa forma, a sete chaves 
a partir de um pretexto.

Faz referência o Ministro Marco Aurélio às des-
pesas efetuadas com cartões corporativos, pela Presi-
dência da República, em sigilo absoluto, sem prestação 
de contas à população do País.

O pretexto de preservar a segurança de um digni-
tário, um dirigente. Meu Deus do céu! O dia em que eu 

não puder sair à rua, não puder estar na vitrine sendo 
visto por todos, terei que reexaminar meus atos para ver 
onde errei. Esse problema das obras da Copa peca de 
início pelo escamoteamento que querem fazer e pela 
falta absoluta de razoabilidade. Foi o que o procura-
dor geral da República (Roberto Gurgel) disse, é um 
absurdo, não entra na cabeça dos cidadãos, que hoje 
vivem sob os ares constitucionais da Carta de 1988.

Diante de tantos argumentos fulminantes, fica di-
fícil imaginar que o Senado Federal possa subscrever 
uma medida provisória desta natureza. 

Aonde queremos chegar em matéria de descré-
dito diante da população brasileira?

Se continuarmos agindo dessa forma, certamen-
te jamais sairemos do chão da descrença popular que 
campeia pelo Brasil hoje. 

Aí diz mais o Ministro Marco Aurélio sobre o se-
gredo dos orçamentos: 

A quem interessa esconder o jogo, usando uma 
expressão futebolística? A quem atende esse sigilo? Ao 
interesse público? Não. Aí, se seguir o sigilo, é possível 
até mesmo proceder-se de forma extravagante, com 
desvios e outras coisas. A publicidade tem o objetivo 
de buscar a eficiência mediante um acompanhamento 
pela imprensa, população...

Diz o Ministro sobre a flexibilização das licitações:
Isso é péssimo porque abre um buraco. Hoje, se 

excepciona para isso, amanhã para outra coisa e da-
qui a pouco não teremos mais parâmetros. Nós não 
podemos cogitar de flexibilização de lei que busca 
justamente a lisura.

Penso que o mercado tem uma saída política: a 
concorrência.

Eu não posso, a priori, partir do excepcional. Não 
posso pressupor que todos sejam salafrários até que 
provem o contrário. Vamos adotar o mecanismo para 
evitar esses conluios. Mas não o mecanismo do sigilo. 
A transparência é um valor que fala mais alto. 

Faz referência ele exatamente ao argumento 
do Governo de que a adoção do sigilo evitaria a for-
mação de cartel pelos empreiteiros interessados em 
executar as obras.

Perguntado se esse sigilo é inconstituciona,l ele 
diz:

Sim, a menos que se feche a Carta da República 
a qual todos se submetem. A publicidade é um princí-
pio básico e que está na Constituição Federal. Podem 
coabitar o mesmo teto a publicidade e o sigilo? São 
coisas antagônicas.

E para a democracia, o que significa isso? 
Paga-se um preço e o preço é o respeito às re-

gras estabelecidas. É uma sinalização péssima, que 
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tem uma leitura terrível e cáustica por parte dos cida-
dãos em geral. É um retrocesso.

Se essa mudança for mantida, os órgãos con-
troladores como o Tribunal de Contas da União só sa-
berão das previsões, dos gastos se o governo achar 
conveniente. Como o senhor avalia o tratamento dado 
aos órgãos de controle?

Responde o Ministro: 
Pois é... Não tendo acesso, você vê que o sistema 

feito para a publicidade está primando pelo sigilo. Todo 
homem público e setor público que manuseia recur-
sos públicos está compelido a prestar contas. Prestar 
contas a si mesmo não é prestar contas. 

É evidente. O sigilo implica prestar contas para 
si mesmo. E isso não é prestação de contas.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há 
pouco conversei com o Presidente do Instituto Brasi-
leiro de Auditoria de Obras Públicas, o Pedro Paulo, 
uma entidade que congrega os profissionais que atu-
am em auditoria, controle e fiscalização obras públi-
cas. Portanto, não é a opinião de empreiteiros, não é o 
posicionamento das empresas empreiteiras de obras 
públicas, é de quem faz a auditoria dessas obras, e 
faz referência a esta medida provisória. 

Eu vou resumir e destacar:
“Além de atribuir ao Poder Executivo a discricio-

nariedade de decidir quais os empreendimentos que 
possam ser enquadrados, como atingidos pelo RDC, 
é preocupante o desrespeito à Constituição Federal, 
que no seu art. 37, zela, entre outros, pela isonomia 
dos licitantes e pela escolha da proposta mais vanta-
josa para a administração. Por outro lado, o regime de 
contratação proposto, se aprovado, incentiva a reali-
zação de licitações sem a perfeita definição de seus 
objetos, ou seja, sem a utilização de projetos comple-
tos de engenharia. Essa situação é amplamente co-
nhecida pelo controle externo como a principal causa 
do insucesso das obras públicas e, na realidade, ape-
nas posterga a fase de planejamento, para que seja 
feita,concomitantemente, à fase de execução”. 

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públi-
cas ainda ressalta que “a celeridade na realização de 
obras de engenharia se consegue com planejamento 
adequado e projetos bem elaborados, antes da licitação, 
conforme preconizados na Lei Federal nº 8.666/93 que, 
ao nosso ver, tem plenas condições de utilização para 
a contratação de qualquer obra pública, inclusive as 
necessárias à Copa do Mundo ou aos Jogos Olímpicos. 
O que não se pode aceitar é que por simples falta de 
planejamento se deixe exaurir os prazos hábeis e se 
realize contratações de última hora, a qualquer preço”. 

Conclui o Instituto: 

[...] em que pese a boa intenção de agilizar as 
contratações, é inegável que a proposição legislativa 
contém dispositivos que podem favorecer desvios e 
mau uso do dinheiro público, bem como proporcionar 
questionamentos jurídicos capazes de criar ainda mais 
obstáculos à efetivação dos procedimentos. Neste sen-
tido, o Ibraop posiciona-se contrário à aprovação desta 
Medida Provisória, na forma que se encontra redigida. 

Além de ouvir esse especialista, que é Presidente 
do Instituto de Auditoria de Obras Públicas, fui ouvir 
também outro especialista, um amigo que atuou, du-
rante muitos anos, em empreiteiras de obra públicas, 
e transcrevo aqui o que me disse ele:

A licitação é publicada com a planilha de custos 
aberta apenas para as quantidades de obras e servi-
ços, cabendo ao licitante cotar o preço em cada item 
e fechar o valor final com o “bdi” respectivo. Isto tem 
sido muito usado por órgãos e entidades que desejam 
direcionar o contrato para algum escolhido, que recebe 
o orçamento dito como “fechado” previamente. Às ve-
zes outros concorrentes conseguem comprar de algum 
funcionário o dito orçamento e também entram no jogo 
com vantagem. Os demais licitantes ficam às escuras, 
têm que ralar para orçar preço a preço todos os itens 
e ficam à mercê do acaso, porque a variação de um 
e outro orçamento, de uma para outra empresa, pode 
variar em percentual expressivo quando a licitação é 
por menor preço. Assim, concluindo, as licitações de 
orçamento fechado são conduzidas na modalidade de 
menor preço global e não admitem desconto linear, 
porque os descontos têm que ser dados item a item. 
Portanto, quem conhece o orçamento do órgão ou da 
entidade previamente, tem uma excepcional vantagem 
competitiva. Em toda a minha vida de empreiteiro [ele 
diz], nunca vi um orçamento “fechado” que fosse real-
mente fechado. Todos esses orçamentos acabam nas 
mãos de alguém antes da licitação.

E nós sabemos nas mãos de quem cai esse or-
çamento. É o propósito de dirigir para favorecer. Trata-
-se do exercício do tráfico de influência, da retribuição 
a eventuais favores concedidos durante a campanha 
eleitoral ou depois dela. E é por essa razão que sem-
pre afirmamos que boa parte da corrupção na Admi-
nistração Pública começa quase sempre durante a 
campanha eleitoral.

O que está ocorrendo agora é que, como as 
obras da Copa vão ser licitadas sem projeto básico, 
os órgãos e entidades não terão condições de fazer o 
dito orçamento e terão que contratar em cima de esti-
mativas a partir de meros termos de referência. Logo, 
os empreiteiros alcançaram o paraíso em vida. Isso é 
tudo o que eles sempre sonharam.
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Sr. Presidente, são argumentos fulminantes de 
todas as áreas. Veja que os argumentos e os adjetivos 
utilizados pelo Procurador-Geral da República foram 
veementes. Da mesma forma, o Ministro Marco Aurélio, 
do Supremo Tribunal Federal. Duas autoridades: uma, 
do Ministério Público, e outra, do Poder Judiciário, da 
Suprema Corte.

De outro lado, nós trouxemos aqui o depoimento 
do Instituto de Auditoria de Obras Públicas. Quem teria 
autoridade maior para expor a realidade do que estão 
pretendendo com essa medida provisória, do que esse 
instituto que realiza auditoria nas obras públicas e que, 
portanto, conhece todas as espertezas desse setor? 

Depois, buscamos até mesmo a palavra e o tes-
temunho de um experiente empreiteiro de obras pú-
blicas, hoje não mais militando no setor. Ao longo de 
sua trajetória, trabalhou em grandes empreiteiras, tem 
larga experiência e apresentou esse testemunho que 
acabei de ler, dizendo que esse é o paraíso que os 
empreiteiros sempre sonharam.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Alvaro Dias. 
Com a palavra, pela Liderança do Governo, o 

Senador Romero Jucá. 
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, vou tratar rapidamente de três questões 
distintas. A primeira delas é lamentar a perda, o fale-
cimento de Paulo Renato Souza, Ministro do Governo 
Fernando Henrique. Excelente Ministro da Educação, 
marcou a gestão do MEC com uma ação moderna e 
inventiva, que mudou as ações de avaliação do siste-
ma de ensino brasileiro.

Todos nós, brasileiros, independentemente de 
questões político-partidárias, lamentamos essa per-
da. Quero dizer ao Senador Alvaro Dias que assinei o 
requerimento em nome da liderança do Governo, por-
que, sem dúvida nenhuma, a pessoa do Paulo Renato 
é maior do que qualquer questão partidária e precede 
a homenagem que se faz a ele, a sua vida, a sua obra 
e ao seu trabalho. 

A segunda questão é registrar, Sr. Presidente, 
que em maio foram gerados mais de 250 mil empre-
gos com carteira assinada. No País, neste ano, mais 
de 1,17 milhão de empregos foram criados com cartei-
ra assinada, o que é um fato extremamente relevante. 

Esse dado de 250 mil empregos com carteira 
assinada é o terceiro melhor registro da série histórica 
para o mês. Portanto, demonstra o esforço no caminho 
que o País está tomando na geração de empregos, no 
crescimento econômico, apesar da luta renhida e forte 

contra a inflação. Esse é o registro que é importante 
que se faça. 

O Brasil quer crescer, vai crescer, mas combaten-
do a inflação, porque essa é uma prioridade do Governo, 
e todos nós estamos a aprovando aqui as medidas que 
forem necessárias para que haja o combate à inflação. 
É a inflação voltando ao centro da meta, Sr. Presidente. 

A terceira questão, rapidamente, sem querer de-
bater com o Senador Alvaro Dias, é dizer que nós va-
mos ter a oportunidade de debater a Medida Provisória 
nº 527 e de esclarecer todos os pontos que se falam 
sobre essa medida provisória e sobre o processo de 
licitação para as obras da Copa do Mundo e também 
das Olimpíadas. 

Diferentemente do que se está propagando, não 
se está fazendo licitação sigilosa. O que se está fazen-
do é uma licitação em que não se dá publicidade ao 
preço-base da obra. Não há preço de referência, exa-
tamente para que se baixe o preço das obras no Brasil. 

O Governo quer o menor preço possível, e, se há 
alguma reclamação de empreiteiros, isso pode ser um 
bom sinal, porque eles não estariam reclamando, se 
o preço fosse mais alto. Se for para o preço ser mais 
baixo, sem dúvida nenhuma, vai haver reclamação 
sim, e é importante que haja reclamação, debate e 
transparência. E tudo isso vai pode ser equacionado 
e debatido neste plenário, na próxima semana.

Nesta semana, a Câmara dos Deputados vota a 
Medida Provisória nº 527, que virá para cá. E teremos 
até o dia 14 para debatê-la e votá-la, uma vez que ela 
perde a validade no dia 14 de julho, Sr. Presidente. 

Mas, como disse, não quero gerar nenhum tipo 
de polêmica; quero apenas dizer que o Governo tem 
suas razões: vai explicar, vai mostrar que está agindo 
corretamente. Já há licitações no Brasil sem referência 
de preço-base. No exterior, muitas licitações, inclusive 
as licitações do Banco Mundial, são dessa forma, sem 
se dar referência do preço-base, exatamente para não 
haver conluio, para não haver acerto de preço entre 
concorrentes. E é isso que vamos explicar aqui, no 
momento oportuno.

Agradeço a V. Exª a oportunidade e peço a trans-
crição da matéria “País tem 1,17 milhão de novos em-
pregos este ano”.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I e §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.

Agora, concedo a palavra ao Senador Cícero 
Lucena, do PSDB de Pernambuco; aliás, da Paraíba.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Isso, Presidente Anibal!

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, alguns ora-
dores que me antecederam já trataram deste assunto, 
mas, por várias razões, eu me sinto no dever de fazer 
também um registro histórico.

Venho a esta tribuna hoje, para prestar uma ho-
menagem ao ex-Ministro Paulo Renato Souza, homem 
público e político importante que nos deixou prematu-
ramente, no último sábado, dia 25 de junho, em São 
Roque, no interior paulista.

Economista de formação acadêmica com pós-
-graduação na Universidade do Chile e doutorado na 
Universidade Estadual de Campinas, Paulo Renato 
ocupou cargos públicos e executivos em nosso País e 
no estrangeiro, deixando para a história uma biografia 
importante, uma trajetória digna de relato.

Na década de 70, ainda jovem, como diretor-
-associado do Programa Regional do Emprego para 
a América Latina e o Caribe e de outras agências da 
ONU, serviu à Organização Internacional do Trabalho 
– OIT. Em Washington, assumiu a gerência de opera-
ções do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
– BID, de 1984 a 1986; no Governo Franco Montoro, 
desempenhou as funções de Secretário da Educação 
do Estado de São Paulo, de 1987 a 1991.

Na gestão de Orestes Quércia, foi Reitor da Uni-
camp, universidade onde já havia atuado como profes-
sor titular de Economia.

Foi um dos fundadores do PSDB em 1998 e o 
segundo mais longevo Ministro da Educação que ti-
vemos, cargo que ocupou competentemente durante 
os dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso, 
de 1º de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2002. 
Nesses dois mandatos à frente do Ministério da Edu-
cação, Paulo Renato deixou um legado inestimável, 
importantíssimo, a exemplo da criação do Exame Na-
cional do Ensino Médio, o Enem, e do Fundef, o novo 
sistema de redistribuição de recursos destinado ao 
ensino fundamental, hoje rebatizado de Fundeb, e a 
expansão por todo o território brasileiro do programa 
implantado por Cristovam Buarque no Distrito Federal, 
o chamado Bolsa Escola. 

Sobre Paulo Renato e o Bolsa Escola, peço li-
cença para reproduzir um parágrafo da coluna de hoje 
– cuja transcrição peço também, na íntegra, nos Anais 
da Casa – do jornalista Gilberto Dimenstein na Folha 
de S.Paulo. Escreve o colunista: 

Conseguiu que a Bolsa Escola fosse universali-
zada, atingindo milhões de famílias, graças ao recém-
-criado Fundo de Combate à Pobreza. 

O mesmo, quando era candidato à sucessão de 
Fernando Henrique Cardoso, Paulo Renato queria que 
se lançasse uma campanha publicitária falando dos 
programas de complementação de renda. A campa-
nha se perdeu nos labirintos do Planalto. Paulo Renato 
não foi candidato e dizia que o PSDB perdeu a chance 
de garantir uma marca social, já que a Bolsa Escola, 
[posteriormente] transformada em Bolsa Família, foi 
o projeto de maior visibilidade do ex-Presidente Lula.

Paulo Renato foi eleito Deputado Federal por São 
Paulo em 2006 e deu belíssima contribuição nessa 
Casa do Congresso Nacional. Em 27 de março de 2009, 
licenciou-se do mandato para assumir a Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo, a convite do então 
Governador José Serra. Nas palavras de Eliane Can-
tanhêde, foi “uma volta às origens, pois entrou para a 
política na mesma função”, ou seja, de Secretário de 
Educação do Governo Franco Montoro.

Em 2010, tentou candidatar-se ao Senado, mas 
a vaga de seu partido foi para outro tucano, o colega 
Aloysio Nunes. Ainda em 2010, Paulo Renato demitiu-
-se do cargo de Secretário de Educação e deixou para 
trás uma vida pública marcada por grandes feitos.

Uma vez mais, cito, antes de encerrar o pronun-
ciamento, a influência e o destaque dados por algu-
mas personalidades brasileiras. Inicio pela Presidente 
Dilma Rousseff: “Economista, ex-reitor da Unicamp e 
ex-vice-presidente do Banco Interamericano de Desen-
volvimento, ele prestou relevantes serviços ao País”. 
Do Ministro Fernando Haddad, da Educação: “Lamento 
profundamente o falecimento do amigo Paulo Renato, 
que sempre colocou os interesses da educação aci-
ma de quaisquer outros”. Do Prefeito de São Paulo, 
Gilberto Kassab: “Perdemos Paulo Renato, querido 
amigo e exemplar homem público”. Do ex-Presidente 
Fernando Henrique Cardoso: “Era amigo, foi um gran-
de Ministro. Precisa-se dizer também que ele mudou 
a educação no Brasil. É uma perda imensa.” Do José 
Serra, ex-Governador e amigo: “Uma das virtudes de 
Paulo Renato sempre foi o espírito prático – estudar 
bem os assuntos, avaliar, fazer acontecer”.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agora dou 
um depoimento particular. Eu tive a oportunidade de 
ser colega de Paulo Renato no Ministério. E, por meio 
do reconhecimento do seu trabalho, da sua garra, da 
sua luta é que, quando assumi a Prefeitura de João 
Pessoa, ainda não universalizado o Bolsa Escola, eu, 
como Prefeito de João Pessoa, implantei o Bolsa Es-
cola para um pequeno grupo de crianças que antes 
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sobreviviam de forma desumana no Lixão do Roger, 
na cidade de João Pessoa.

Ainda como Prefeito, tive a oportunidade de o 
meu Município ser beneficiado com o programa Bolsa 
Escola, fruto da universalização tentada, conquistada 
por Paulo Renato, como Ministro da Educação.

Daí posso dizer também, como seu amigo, que 
lamento profundamente e quero, desta tribuna, enviar 
a minha solidariedade a sua família e também ao nos-
so partido pela sua partida, pois foi a perda de uma 
grande figura que nos deixou bastante tristes e com 
essa lacuna na educação e no serviço público nacional.

Assim, também coloco a minha assinatura ao lado 
da do Líder Alvaro Dias, em nome de toda a bancada, 
mas de todo o partido, do voto de pesar que foi enca-
minhado a essa Mesa.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é pouco o 
que disse para representar a grandeza e o tamanho de 
Paulo Renato, ex-Ministro da Educação, ex-Secretário 
de Educação e todos os outros cargos que ocupou, que 
todos nós lamentamos profundamente a sua perda.

Sr. Presidente, eu tinha, na verdade, preparado 
um discurso para o dia de hoje pela coincidência tam-
bém de uma pequena perda no sentido de ela ainda 
estar viva, que é da Senadora Marisa Serrano, já que 
ela está assumindo hoje como Conselheira do Tribunal 
de Contas do Estado do Mato Grosso.

A nossa prezada colega nesta Casa e no partido, 
a Senadora Marisa Serrano, o que é um ganho para o 
Mato Grosso, Sr. Presidente, é, infelizmente, uma per-
da lamentável para o Senado e para o nosso partido. 

Eleita em 2006, contaríamos com sua presença 
aqui nesta Casa até 2015, apenas a convocação para 
servir mais de perto o seu Estado seria suficiente para 
encurtar a sua estada aqui. Assim foi, Srªs e Srs. Se-
nadores, apresentando-se candidata à vaga aberta no 
Tribunal de Contas do Estado, com o falecimento da 
ex-Deputada Celina Jalade, Marisa Serrano foi eleita 
com ampla folga, confirmando seu prestígio e reco-
nhecimento do seu Estado. 

Como eu disse, Sr. Presidente, ganha o Estado, 
a que Marisa Serrano continuará servindo no Tribunal 
de Contas. Perdemos nós, que perdemos uma com-
panheira ativa, atuante, sempre presente e participan-
te; perdemos uma articuladora com voz equilibrada e 
conciliadora; perdemos uma política experiente, com 
uma carreira longa e consolidada; perdemos, enfim, 
uma pessoa cuja convivência, certamente, fará falta a 
todos nós do partido e desta Casa.

Marisa Serrano começou sua carreira como Ve-
readora em Campo Grande, no ano de 1970. Passou 
ainda pela Câmara dos Deputados, pelo Parlamento 
Cultural do Mercosul, pelo Parlamento Latino-Ame-

ricano e pela Vice-Prefeitura de Campo Grande, em 
quase quatro décadas de experiência, acumulada na 
vida pública, que agora leva para o Tribunal de Con-
tas do Estado do Mato Grosso do Sul. E é esse vasto 
envolvimento com a coisa pública, Srªs e Srs. Sena-
dores, que essa experiência variada permite; é um 
dos recursos mais valiosos com que pode contar uma 
instituição, cujo objetivo precípuo é a fiscalização das 
contas públicas. 

No Senado, Marisa Serrano deixará não apenas 
amigos saudosos, mas também deixará sua marca de 
legisladora.

Ainda há pouco, a Comissão de Educação, da 
qual era Vice-Presidente, aprovou dois de seus proje-
tos, o que institui o “Prêmio Brasil de Incentivo à Pes-
quisa e à Aplicação de Conhecimentos e de Tecnologia 
para o Desenvolvimento Humano” e o que estende o 
seguro-desemprego a artistas, músicos, técnicos em 
espetáculos de diversão. 

Educadora, Marisa Serrano sempre se desta-
cou por seu envolvimento ativo com as questões rela-
cionadas com a educação e a cultura. Destacava-se 
também por seu envolvimento com o Mercosul. Ela 
própria oriunda da fronteira – nasceu no Município 
fronteiriço de Bela Vista, entre o Mato Grosso do Sul e 
o Paraguai –, acumulou, ao longo também de sua vida 
política, uma experiência invejável no que se refere à 
integração política, cultural e educacional dos países 
latino-americanos.

Enfim, Sr. Presidente, perdemos uma voz impor-
tante nos debates que nos ocupam nesta Casa. Nós, 
do PSDB, perdemos duplamente, já que, para atender 
aos requisitos do cargo de Conselheira do TCE sul-
-mato-grossense, Marisa terá de se afastar também do 
Partido, após ter sido membro da Executiva Nacional e 
Presidente do Diretório Estadual por vários anos. Como 
Vice-Presidente Nacional do Partido, compartilhamos 
de momentos importantes do Partido com muito equi-
líbrio, altivez e capacidade de comunicação. Também 
aí fará falta sua interlocução e sua liderança. 

À nossa querida colega, desejo todo o sucesso 
nesta nova fase de sua carreira pública, parabenizando-
-a pela conquista, ao mesmo tempo em que lamento 
seu duplo afastamento: do Senado e do Partido.

Em meu nome, em nome de Lauremília e de 
toda a família, pedimos a Deus que lhe dê sabedoria 
e discernimento na nova atribuição e que continue 
protegendo-a com paz, com saúde e com felicidade. 

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

AC) – Obrigado, Senador Cícero Lucena. Os nossos 
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cumprimentos também e reconhecimento à Senadora 
Marisa Serrano. 

Antes de fazer o encerramento desta sessão, esta 
Mesa do Senado também faz o seu reconhecimento, 
o seu voto de pesar pelo falecimento do ex-Ministro 
Paulo Renato, homem que fez muito para a educação 
do Brasil. 

Há unanimidade em torno dos feitos e realiza-
ções que ele trouxe para engrandecer o sistema de 
educação no Brasil, principalmente no que diz respeito 
às inovações que ele trouxe ao sistema de avaliação.

Quem teve grande contato com ele, no Estado 
do Acre, foi o nosso Secretário de Educação, que ficou 
Secretário por doze anos e, depois, foi Governador, o 
Governador Binho Marques, que tinha grande reco-
nhecimento pelo Ministro Paulo Renato, principalmen-
te pelo seu espírito republicano. Ele tratava todos os 
secretários com absoluto espírito republicano, dando 

sempre ênfase à importância dos projetos apresenta-
dos. E sua equipe técnica era uma equipe técnica que 
procurava valorizar os bons projetos.

Nesse sentido, o ex-Governador Binho Marques, 
que foi Secretário de Educação e atuou diretamente 
na relação com o Ministro Paulo Renato, fez um reco-
nhecimento, passou-me particularmente a posição de 
que Paulo Renato foi um grande Ministro da Educação 
e fez muito pela educação no Brasil.

Por isso, ele tem o reconhecimento de todo o 
Brasil, e é esse o reconhecimento do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência recebeu a Mensagem nº 95, de 2011 
(nº 216, de 2011, na origem), da Senhora Presidente 
da República, submetendo à apreciação do Senado a 
indicação do Sr. Marcio Fortes de Almeida para exercer 
o cargo de Presidente da Autoridade Pública Olímpica. 

É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos para apreciação.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 207, de 
8 de junho de 2011, da Ministra de Estado da Pesca 
e Aquicultura, em resposta ao Requerimento nº 40, de 
2011, de informações, 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) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº 164, de 
20 de junho de 2011, do Ministro de Estado da Fazen-
da, em resposta ao Requerimento nº 398, de 2011, de 
informações, de iniciativa da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
à Requerente.

O Requerimento vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT 
– AC) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 612, de 
2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, concluindo pela rejeição da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 39, de 2011, tendo como primeiros 
signatários os Senadores José Sarney e Francisco 
Dornelles, que altera o § 5º do art. 14 da Constituição 
Federal, para estabelecer a inelegibilidade do Presi-
dente da República, dos Governadores de Estado e do 
Distrito Federal e dos Prefeitos, para os mesmos car-
gos, no período subsequente, e dá outras providências.

A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do art. 254, combinado com o art. 372 do Re-
gimento Interno, será aberto o prazo de dois dias úteis 
para interposição de recurso, assinado por no mínimo 
um décimo da composição do Senado, no sentido da 
continuação da tramitação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 82, de 2011, 
do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, que comunica a apreciação, em caráter 
terminativo, do Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 82/11-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 22 de junho de 2011

Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 
2011, que “Dispõe sobre a criação de cargos e de fun-
ções no Quadro de pessoal do Conselho Nacional de 
Justiça – CNJ”, de autoria do Supremo Tribunal Federal.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, Senador Eunício Oliveira, Pre-
sidente da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Com referência ao Ofício nº 82, de 2011, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT 
– AC) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 614, de 
2011, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
sobre o Ofício “S” nº 46, de 2005.

A Presidência tomará as providências constantes 
da conclusão do referido parecer.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 615 
e 616, de 2011, das Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania; e de Assuntos Econômicos, concluindo 
pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº 91, de 
2007 (nº 2.055/2003, na Casa de origem, do Deputado 
Giacobo), que altera a Lei nº 8.934, de 18 de novem-
bro de 1994, estabelecendo o prazo de cinco dias para 
apreciação e pronunciamento, por Junta Comercial, 
do pedido de registro de pequena ou microempresa.

De acordo com o disposto no parágrafo único do 
art. 254 do Regimento Interno, fica aberto o prazo de 
dois dias úteis para interposição de recurso, por um 
décimo dos membros do Senado, para que a matéria 
continue sua tramitação.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Esgotou-se, na última sexta-feira, o prazo pre-
visto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, 
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da 
apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei da Câmara 
nº 105, de 2010 (nº 4.198/2008, na Casa de origem, 
do Deputado Manoel Junior), que denomina Viaduto 
Major Ciraulo o viaduto localizado no Km 82,7 da BR-
101, Rodovia Translitorânea, no Município de Bayeux, 
Estado da Paraíba.

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, o Projeto vai 
à sanção. 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Encerrou-se, na última sexta-feira, o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de Lei do Se-
nado nº 220, de 2010, de iniciativa da Comissão de 
Serviços de Infraestrutura, que altera a Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases 
da educação nacional), para facultar a portadores de 
diploma de curso superior não titulados em nível de 
pós-graduação o acesso ao magistério na educação 
superior, nas condições que especifica.

Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

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

AC) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 780, DE 2011

Requeiro, nos termos do disposto no art. 218 e 
221 do Regimento Interno do Senado Federal, a in-
serção em Ata de Voto de Pesar pelo falecimento do 
Exmº Sr. Paulo Renato Souza, ex-Ministro da Educa-
ção que faleceu no dia 25 de junho do corrente ano, 
bem como a apresentação de condolências à família.

Sala das Sessões, 27 de junho de 2011. –  Cí-
cero Lucena, Senador PSDB/PB.  

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

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Aníbal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – O Sr. Senador Romero Jucá enviou discurso à 
Mesa para ser publicado na forma do art. 203 do Re-
gimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, uma das marcas de uma nação civilizada, 
no sentido do oferecimento de cidadania plena a seus 
habitantes, é o tratamento que confere aos diferentes. 
Sejam diferenças de cor, de religião de idade ou de 
capacidade física ou intelectual. A questão do reco-
nhecimento das pessoas com deficiência é uma das 
mais relevantes dessas marcas, perceptível, ao mero 
passante, nas ruas e prédios. 

Dizer “reconhecimento” constitui a expressão de 
um fato, pois, até há pouco tempo, a simples existência 
dessas pessoas era, mais que desprezada, ignorada. 
Qualquer desvio do padrão do indivíduo considerado 
hígido era como que isolado do convívio com a comu-
nidade, muitas vezes até com a família.

Felizmente, esse quadro vem se alterando no 
Brasil. Já temos, a começar pela Constituição, leis vol-
tadas à integração das pessoas com deficiência em 
todos os ambientes, desde a escola até os espaços 
de atuação profissional, passando pela adaptação de 
ruas e prédios. O caminho percorrido até essas con-
quistas está contado no livro História do movimento 
político das pessoas com deficiência no Brasil e no 
filme homônimo, lançados em dezembro de 2010 pela 
Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal, 
em parceria com a Organização dos Estados Ibero-
-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura.

O Senac participa desse movimento, buscando, 
para além da integração, a inclusão das pessoas com 
deficiência. Inclusão social definida como um processo 
de atitudes afirmativas, públicas e privadas, que inse-
rem em contexto social mais amplo todos os grupos 
ou populações historicamente marginalizadas.

Vários eventos e publicações têm sido patroci-
nados pela instituição, como mostra reportagem da 

revista Correio do Senac de março-abril deste ano. 
Um exemplo: a realização, no Rio de Janeiro, em de-
zembro do ano passado, do evento “Sem limite para 
a diferença”, um debate sobre novas relações de tra-
balho para pessoas com deficiência em empresas de 
grande porte para adaptação à lei das cotas. Ali foi 
ainda lançado o manual Convivendo com a diferença, 
elaborado pela ONG Centro de Vida Independente sob 
patrocínio do Senac.

Uma entrevista com o atleta paraolímpico Ander-
son Lopes acrescenta à reportagem o exemplo de um 
caso extraordinário de auto-superação: um garoto nas-
cido com paralisia cerebral que, por seu esforço e pelas 
oportunidades oferecidas pelas políticas de inclusão, 
se tornou recordista mundial no arremesso de disco.

A inclusão de todas as pessoas no convívio so-
cial e nos ambientes de trabalho é, como disse, uma 
marca de civilização. O Brasil caminha para realizar 
esse objetivo, e o Senac é uma das instituições que 
mais têm contribuído para esse avanço.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aníbal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Não havendo mais oradores inscritos e nada 
mais havendo a tratar, a Presidencia vai encerrar os 
trabalhos, lembrando às Srªs e aos 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 DE CONVERSÃO  

Nº 16, DE 2011 
(Proveniente da Medida Provisória nº 526, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 16, de 2011, que constitui 
fonte de recursos adicional ao Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social 
- BNDES; altera as Leis nºs 12.096, de 24 de 
novembro de 2009; 12.409, de 25 de maio de 
2011, 10.841, de 18 de fevereiro de 2004, e 
12.101, de 27 de novembro de 2009; dispõe 
sobre medidas de suspensão temporária de 
exigências de regularidade fiscal; revoga dis-
positivo da Lei nº 12.385, de 3 de março de 
2011; e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 526, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia 
16.06.2011)

Relator revisor: Senador Lindbergh Farias
(Sobrestando a pauta a partir de: 

18.04.2011)
Prazo final prorrogado: 1º.07.2011
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2 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 467, DE 

2008-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-

mento 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 Requeri-
mento 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.)

4 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010 
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-

mento 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 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
184, de 2008 (nº 231/2003, na Casa de origem, 
do Deputado Bernardo Ariston), que dispõe 
sobre a criação de áreas específicas e a ins-
talação de assentos para pessoas portadoras 
de deficiência e pessoas obesas em casas de 
diversão pública e outros estabelecimentos.

Parecer sob nº 297, de 2011, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Wilson Santiago, 
oferecendo a redação do vencido.

(Relator no turno único: “ad hoc” Senador 
Paulo Paim, CDH)

6 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 168, DE 1999

Discussão, em turno único, do Substi-
tutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Sena-
do nº 168, de 1999 (nº 7.127/2002, naquela 
Casa), de autoria do Senador Romero Jucá, 
que altera os arts. 140, 143, 144 e 147 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que ins-
titui o Código de Trânsito Brasileiro, de modo 
a disciplinar a habilitação de condutores de 
veículos automotores.

Parecer sob nº 568, de 2010, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator ad hoc: Senador Antonio Carlos Junior, 
favorável ao § 2º do art. 143 da Lei nº 9.503, 
de 1997, proposto pelo Substitutivo da Câmara; 
e contrário aos demais dispositivos.

7 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 56, de 2007 (nº 3.933/2004, 
na Casa de origem), que inclui a pesca indus-
trial nas atividades vinculadas ao setor rural e 
dá outras providências.

Parecer sob nº 534, de 2008, da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Rela-
tor: Senador Flexa Ribeiro, favorável, com a 
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Emenda nº 1-CRA de redação, que apresenta, 
com voto vencido, ad hoc, da Senadora Ma-
risa Serrano.

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 644, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 644, de 2010 (nº 
2.589/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Protocolo de Emenda ao 
Acordo Latino-americano de Co-Produção 
Cinematográfica, o qual passa a chamar-se 
Acordo Ibero-americano de Co-Produção Ci-
nematográfica, por Resolução adotada pela 
Conferência de Autoridades Audiovisuais e 
Cinematográficas de Ibero-América - CAACI, 
em 16 de julho de 2008, no âmbito da XVII 
Reunião Ordinária, realizada em Quito, Re-
pública do Equador.

Parecer sob nº 495, de 2011, da Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Relator: Senador Francisco Dornelles, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CRE, de redação, 
que apresenta.

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 76, DE 2011

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 76, de 2011 (nº 
2.768/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do 
Estado de Israel na Área do Turismo, celebra-
do em Brasília, em 11 de novembro de 2009.

Parecer favorável, sob nº 496, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator ad hoc: Senador Mozarildo 
Cavalcanti.

10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 116, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 116, de 2011 (nº 
1.739/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Bolivariana da Venezuela sobre 
Transferência de Pessoas Condenadas, assi-
nado em Caracas, em 27 de junho de 2008.

Parecer favorável, sob nº 497, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, Relator: Senador Mozarildo 
Cavalcanti.

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 123, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 123, de 2011 (nº 
2.833/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Emenda ao Anexo II do Acor-
do de Transporte Rodoviário Internacional de 
Passageiros e Cargas entre os Governos da 
República Federativa do Brasil e da República 
Cooperativista da Guiana, assinada em Geor-
getown, em 29 de junho de 2009.

Parecer favorável, sob nº 498, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, Relator: Senador Mozarildo 
Cavalcanti.

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

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 26 
minutos.)
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Ata da 109ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 28 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,  
Cícero Lucena, Geovani Borges, Paulo Paim, Paulo Davim e Jayme Campos

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-
-se às 20 horas e 22 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Há número regimental. Declaro aberta 
a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 356, DE 2011 

Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 
2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes 
gerais da política urbana e dá outras provi-
dências, denominada Estatuto da Cidade, 
para instituir o dever da União de prestar 
assistência técnica e financeira aos muni-
cípios para a elaboração do Plano Diretor 
e de outras normas dele decorrentes. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 

2001, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VI:

Art. 3º  ...................................................
 ..............................................................
VI – prestar assistência técnica e finan-

ceira aos municípios para a elaboração do 
Plano Diretor e de outras normas dele decor-
rentes. (NR)

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

Justificação

É por todos conhecida a importância de que os 
municípios sejam dotados de um plano diretor, ins-
trumento básico, essencial à organização de seu de-
senvolvimento. O Estatuto da Cidade, lei que ora nos 
propomos emendar, o expressa de forma inequívoca, 
ao estabelecer, em seu art. 4º, inciso III, alínea “a”, 
que o plano diretor é elemento essencial ao planeja-
mento municipal.

Ademais, trata-se de mecanismo que o próprio 
Estatuto da Cidade considera “instrumento básico da 
política de desenvolvimento e expansão urbana” (art. 
40, caput), e que, por sua natureza, deve englobar 
o território de todo o Município, além de contar com 
ampla participação em seu processo de elaboração, 
como assinalam os parágrafos desse mesmo artigo.

Além disso, o plano diretor é obrigatório para inú-
meras cidades, conforme o art. 41 do Estatuto, dentre 
as quais aquelas que contam com mais de vinte mil 

habitantes; as integrantes de regiões metropolitanas 
e aglomerações urbanas; aquelas nas quais o Poder 
Público Municipal pretende exigir do proprietário de 
área urbana seu adequado aproveitamento, nos ter-
mos do art. 182 da Constituição; as integrantes de 
áreas de especial interesse turístico e, finalmente as 
situadas em área de influência de empreendimentos 
ou atividades com significativo impacto ambiental de 
expressão regional ou nacional.

Finalmente, há que mencionar que o Plano Dire-
tor pode vir a ser exigido, simplesmente, de todos os 
municípios brasileiros, conforme diversas proposições 
legislativas ora sob exame do Congresso Nacional, 
que têm merecido ampla acolhida por parte de amplos 
segmentos políticos e recebido o respaldo de repre-
sentantes municipais.

Por conta desse quadro, entendemos que não 
cabe opor-se a que essa determinação venha a ser ado-
tada, haja vista a evidente importância e necessidade 
do plano diretor para o desenvolvimento urbano. Mais 
pertinente, e previdente, seria estabelecer as condições 
que tornem viável esse objetivo, sendo esse o propósito 
do Projeto de Lei que ora submetemos à apreciação 
do Senado Federal. – Senadora Ana Amélia. 

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO II 
Da Política Urbana

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, 
executada pelo Poder Público municipal, conforme dire-
trizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 
e garantir o bem– estar de seus habitantes.

§ 1º – O plano diretor, aprovado pela Câmara 
Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte 
mil habitantes, é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e de expansão urbana.

§ 2º – A propriedade urbana cumpre sua função 
social quando atende às exigências fundamentais de 
ordenação da cidade expressas no plano diretor.

§ 3º – As desapropriações de imóveis urbanos 
serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.

§ 4º – É facultado ao Poder Público municipal, 
mediante lei específica para área incluída no plano 
diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietá-
rio do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 
utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, 
sob pena, sucessivamente, de:

I – parcelamento ou edificação compulsórios;
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II – imposto sobre a propriedade predial e terri-
torial urbana progressivo no tempo;

III – desapropriação com pagamento median-
te títulos da dívida pública de emissão previamente 
aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate 
de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e suces-
sivas, assegurados o valor real da indenização e os 
juros legais.

Art. 183. Aquele que possuir como sua área ur-
bana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, 
por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, uti-
lizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-
-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de 
outro imóvel urbano ou rural.

§ 1º – O título de domínio e a concessão de uso 
serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, 
independentemente do estado civil.

§ 2º – Esse direito não será reconhecido ao mes-
mo possuidor mais de uma vez.

§ 3º – Os imóveis públicos não serão adquiridos 
por usucapião.
....................................................................................

LEI No 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001

Mensagem de Veto nº 730

Regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretri-
zes gerais da política urbana e dá outras 
providências.

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

Art. 3o Compete à União, entre outras atribuições 
de interesse da política urbana:

I – legislar sobre normas gerais de direito urba-
nístico;

II – legislar sobre normas para a cooperação 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios em relação à política urbana, tendo em vista 
o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em 
âmbito nacional;

III – promover, por iniciativa própria e em conjun-
to com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
programas de construção de moradias e a melhoria 
das condições habitacionais e de saneamento básico;

IV – instituir diretrizes para o desenvolvimento 
urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 
transportes urbanos;

V – elaborar e executar planos nacionais e regio-
nais de ordenação do território e de desenvolvimento 
econômico e social.

CAPÍTULO II 
Dos Instrumentos da Política Urbana

Seção I 
Dos instrumentos em geral

Art. 4o Para os fins desta Lei, serão utilizados, 
entre outros instrumentos:

I – planos nacionais, regionais e estaduais de 
ordenação do território e de desenvolvimento econô-
mico e social;

II – planejamento das regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões;

III – planejamento municipal, em especial:
a) plano diretor;
b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocu-

pação do solo;
c) zoneamento ambiental;
d) plano plurianual;
e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual;
f) gestão orçamentária participativa;
g) planos, programas e projetos setoriais;
h) planos de desenvolvimento econômico e social;
IV – institutos tributários e financeiros:
a) imposto sobre a propriedade predial e territo-

rial urbana – IPTU;
b) contribuição de melhoria;
c) incentivos e benefícios fiscais e financeiros;
V – institutos jurídicos e políticos:
a) desapropriação;
b) servidão administrativa;
c) limitações administrativas;
d) tombamento de imóveis ou de mobiliário ur-

bano;
e) instituição de unidades de conservação;
f) instituição de zonas especiais de interesse 

social;
g) concessão de direito real de uso;
h) concessão de uso especial para fins de mo-

radia;
i) parcelamento, edificação ou utilização com-

pulsórios;
j) usucapião especial de imóvel urbano;
l) direito de superfície;
m) direito de preempção;
n) outorga onerosa do direito de construir e de 

alteração de uso;
o) transferência do direito de construir;
p) operações urbanas consorciadas;
q) regularização fundiária;
r) assistência técnica e jurídica gratuita para as 

comunidades e grupos sociais menos favorecidos;
s) referendo popular e plebiscito;
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t) demarcação urbanística para fins de regulari-
zação fundiária; (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009)

u) legitimação de posse. (Incluído pela Lei nº 
11.977, de 2009)

VI – estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e 
estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV).

§ 1o Os instrumentos mencionados neste artigo 
regem-se pela legislação que lhes é própria, observa-
do o disposto nesta Lei.

§ 2o Nos casos de programas e projetos habita-
cionais de interesse social, desenvolvidos por órgãos 
ou entidades da Administração Pública com atuação 
específica nessa área, a concessão de direito real de 
uso de imóveis públicos poderá ser contratada cole-
tivamente.

§ 3o Os instrumentos previstos neste artigo que 
demandam dispêndio de recursos por parte do Poder 
Público municipal devem ser objeto de controle social, 
garantida a participação de comunidades, movimentos 
e entidades da sociedade 
....................................................................................

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, 
é o instrumento básico da política de desenvolvimento 
e expansão urbana.

§ 1o  O plano diretor é parte integrante do proces-
so de planejamento municipal, devendo o plano pluria-
nual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual 
incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas.

§ 2o O plano diretor deverá englobar o território 
do Município como um todo.

§ 3o A lei que instituir o plano diretor deverá ser 
revista, pelo menos, a cada dez anos.

§ 4o No processo de elaboração do plano diretor 
e na fiscalização de sua implementação, os Poderes 
Legislativo e Executivo municipais garantirão:

I – a promoção de audiências públicas e debates 
com a participação da população e de associações re-
presentativas dos vários segmentos da comunidade;

II – a publicidade quanto aos documentos e in-
formações produzidos;

III – o acesso de qualquer interessado aos docu-
mentos e informações produzidos.

§ 5o (VETADO)

(À Comissão de Desenvolvimento Regio-
nal e Turismo, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 357, DE 2011

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, para incluir e renumerar 
os incisos do art. 81, e proibir a venda de 

tabacos, cigarros ou produtos derivados de 
nicotina à criança ou ao adolescente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 81 da Lei n. 8.069, de 13 de Julho 

de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 
e redação:

“Art. 81.  ................................................
 ..............................................................
III – tabacos, cigarros ou produtos deri-

vados de nicotina; 
IV – produtos cujos componentes possam 

causar dependência física ou psíquica ainda 
que por utilização indevida;

V – fogos de estampido e de artifício, ex-
ceto aqueles que pelo seu reduzido potencial 
sejam incapazes de provocar qualquer dano 
físico em caso de utilização indevida;

VI – revistas e publicações a que alude 
o art. 78;

VII – bilhetes lotéricos e equivalentes.

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

Justificação

A inserção da expressão “tabacos, cigarros ou 
produtos derivados de nicotina” no atual art. 81 da Lei 
n. 8069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, se faz neces-
sária para proibir, expressamente, a venda desses 
produtos à menores de 18 anos.

A redação atual do inciso III, do citado artigo, 
traz implicitamente a proibição da venda à criança ou 
adolescente de “produtos cujos componentes possam 
causar dependência física ou psíquica ainda que por 
utilização indevida”, ao considerarmos que o tabagis-
mo causa a depedência física.

Porém, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
afirma que o tabagismo deve ser considerado uma 
pandemia, ou seja, uma epidemia generalizada, e 
como tal precisa ser combatido (http://www.fiocruz.
br/biosseguranca/Bis/infantil/tabagismo.htm). O taba-
gismo é o ato de se consumir cigarros ou outros pro-
dutos que contenham tabaco, cuja droga ou princípio 
ativo é a nicotina.

Segundo o Ministério da Saúde brasileiro, os 
cigarros contém cerca de 4.720 substâncias tóxicas 
diferentes. Essas substâncias tóxicas atuam sobre os 
mais diversos sistemas e órgãos, contém mais de 60 
cancerígenos, sendo as principais: Nicotina – é a cau-
sadora do vício e cancerígena; Benzopireno – subs-
tância que facilita a combustão existente no papel que 
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envolve o fumo; Substâncias Radioativas – polônio 210 
e carbono 14; Agrotóxicos – DDT; Solvente – benze-
no; Metais Pesados – chumbo e o cádmio (um cigarro 
contém de 1 a 2 mg, concentrando-se no fígado, rins 
e pulmões, tendo meia-vida de 10 a 30 anos, o que 
leva a perda de capacidade ventilatória dos pulmões, 
além de causar dispnéia, enfisema, fibrose pulmonar, 
hipertensão, câncer nos pulmões, próstata, rins e estô-
mago); Níquel e Arsênico – armazenam-se no fígado e 
rins, coração, pulmões, ossos e dentes resultando em 
gangrena dos pés, causando danos ao miocárdio, etc.

O tabaco pode ser usado de diversas maneiras 
de acordo com sua forma de apresentação: inalado 
(cigarro, charuto, cigarro de palha); aspirado (rapé); 
mascado (fumo-de-rolo), porém sob todas as formas 
ele é maléfico à saúde.

O tabaco é a segunda droga mais consumida 
entre os jovens, no mundo e no Brasil, e isso se deve 
às facilidades e estímulos para obtenção do produto, 
entre eles o baixo custo. A isto somam-se a promoção 
e o marketing de produtos junto ao público jovem, que 
associam o tabaco às imagens de beleza, sucesso, 
liberdade, poder, inteligência e outros atributos dese-
jados especialmente pelos jovens. A divulgação des-
sas idéias ao longo dos anos, e o desconhecimento 
dos graves prejuízos causados à saúde pelo tabaco, 
tornou o hábito de fumar um comportamento social-
mente aceitável.

Um outro fator polêmico, é o fato que a indústria 
de cigarros está criando produtos específicos para 
atrair as adolescentes, como maço de cigarros com 
florzinhas, com porta-batom ou com nomes de grifes 
famosas. 

Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) 
apontam que 45% dos fumantes de 13 a 15 anos con-
somem os produtos com sabor. Além disso, entre 2007 
e 2010, o número de marcas de cigarros com sabor, 
cadastradas na Anvisa, cresceu de 21 para 40. 

No Brasil, estima-se que cerca de 200 mil mortes 
por ano são decorrentes do tabagismo. A proporção de 
fumantes no país é de 23,9% da população. Segundo 
dados da PNAD, em 2008, o Brasil tinha 24,6 milhões 
de fumantes habituais com idade a partir de 15 anos 
ou 17,2% da população de pessoas dessa faixa etá-
ria, sendo 15,1% fumantes diários. Cerca de 90% dos 
fumantes tornam-se dependentes da nicotina entre os 
5 e os 19 anos de idade – há 2,8 milhões de fumantes 
nessa faixa etária.

Nesse sentido, o propósito é a proibição expres-
sa da proibição da venda à criança ou adolescente de 
“tabacos, cigarros ou produtos derivados de nicotina”. 
– Senador Blairo Maggi.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente e dá outras providências.

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

Titulo III 
Da Prevenção

Capítulo II 
Da Prevenção Especial

Seção II 
Dos Produtos e Serviços

Art. 81. É proibida a venda à criança ou ao ado-
lescente de:

I – armas, munições e explosivos;
II – bebidas alcoólicas;
III – produtos cujos componentes possam causar 

dependência física ou psíquica ainda que por utiliza-
ção indevida;

IV – fogos de estampido e de artifício, exceto 
aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam inca-
pazes de provocar qualquer dano físico em caso de 
utilização indevida;

V – revistas e publicações a que alude o art. 78;
VI – bilhetes lotéricos e equivalentes.

(À Comissão de Direitos Humanos e Le-
gislação Participativa, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 358, DE 2011 

Altera os arts. 318 e 334 do Código 
Penal para aumentar a pena no caso de 
contrabando explosivo, ou qualquer equi-
pamento, instrumento ou artefato destina-
dos à prática de crime.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 318 e 334 do Decreto-Lei nº 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“Facilitação de contrabando ou desca-
minho

Art. 318.  ................................................
 ..............................................................
Parágrafo único. A pena aplica-se em do-

bro no caso de facilitação ao contrabando de 
explosivo ou qualquer equipamento, instrumento 
ou artefato destinados à prática de crime.” (NR)
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“Contrabando ou descaminho
Art. 334.  ................................................
 ..............................................................
§ 4º Se o contrabando é de explosivo ou 

qualquer equipamento, instrumento ou artefa-
to destinados à pratica de crime, a pena é de 
reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos.” (NR)

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

Justificação

Nossa legislação penal pune efetivamente o con-
trabando e o descaminho, bem como a facilitação a 
esses crimes. No caso do contrabando, que é a im-
portação ou exportação de mercadoria proibida, ob-
servamos que não há gradação de pena em razão do 
material contrabandeado.

Do nosso ponto de vista, o contrabando de ex-
plosivo ou qualquer equipamento, instrumento ou 
artefato destinado à prática criminosa deveria ser 
punido com mais severidade, a exemplo do que fez 
o Estatuto do Desarmamento com o tráfico interna-
cional de arma de fogo (art. 18, da Lei nº 10.826, de 
22 de dezembro de 2003).

Esta proposição, portanto, eleva as penas do con-
trabando e da facilitação ao contrabando na hipótese 
acima mencionada.

Espera-se, com isso, coibir a importação de ma-
terial que será destinado à prática de crime.

Certos de que o projeto contribui para o aperfei-
çoamento da legislação penal, pedimos aos nobres 
Senadores e Senadoras que votem pela sua aprova-
ção. – Senador Blairo Maggi.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI  
No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

CÓDIGO PENAL
....................................................................................

Facilitação de contrabando ou descaminho
Art. 318 – Facilitar, com infração de dever funcio-

nal, a prática de contrabando ou descaminho (art. 334):
....................................................................................
....................................................................................

Contrabando ou descaminho
Art. 334 Importar ou exportar mercadoria proibida 

ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito 
ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo 
consumo de mercadoria:
....................................................................................
....................................................................................

LEI No 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003

Dispõe sobre registro, posse e comer-
cialização de armas de fogo e munição, so-
bre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, 
define crimes e dá outras providências.

Tráfico internacional de arma de fogo
Art. 18. Importar, exportar, favorecer a entrada ou 

saída do território nacional, a qualquer título, de arma 
de fogo, acessório ou munição, sem autorização da 
autoridade competente:

Pena – reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e 
multa. 
....................................................................................
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 359, DE 2011 

Acrescenta parágrafo ao art. 155 do 
Código Penal, para prever o furto qualifi-
cado pela utilização de explosivo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 155 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 

de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar 
acrescido do seguinte § 6º:

“Art. 155.  ..............................................
 ..............................................................
§ 6º A pena é de reclusão, de 4 (quatro) 

a 10 (dez anos), e multa, se a subtração da 
coisa é feita com utilização de explosivo.” (NR) 

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

Justificação

A ousadia dos delinquentes chegou a tal pon-
to que vêm se utilizando de explosivos para abrir os 
terminais de auto-atendimento bancário e subtrair as 
cédulas que neles ficam guardadas.

Diante das inúmeras ocorrências de delitos des-
se tipo que vêm ocorrendo em todo o País, podemos 
deduzir que a pena prevista para o furto qualificado 
(art. 155, § 4º, do Código Penal), reclusão de dois a 
oito anos, além de multa, não tem sido suficiente para 
a esperada prevenção geral.

Em vista disso, tomamos a iniciativa de apresen-
tar este projeto, que estabelece a pena de reclusão, 
de quatro a dez anos, além de multa, quando o furto 
é praticado com a utilização de explosivo.
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Certos de que essa alteração aperfeiçoa a le-
gislação penal, pedimos aos nobres Senadores e Se-
nadoras que votem pela sua aprovação. – Senador 
Blairo Maggi.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI  
No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

CÓDIGO PENAL

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

TÍTULO II 
Dos Crimes Contra o Patrimônio

CAPÍTULO I 
Do Furto

Furto
Art. 155 – Subtrair, para si ou para outrem, coisa 

alheia móvel:
....................................................................................

Furto qualificado
§ 4º – A pena é de reclusão de dois a oito anos, 

e multa, se o crime é cometido:
I – com destruição ou rompimento de obstáculo 

à subtração da coisa;
II – com abuso de confiança, ou mediante fraude, 

escalada ou destreza;
III – com emprego de chave falsa;
IV – mediante concurso de duas ou mais pessoas.

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

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 360, DE 2011

Dispõe sobre a concessão da explora-
ção de infraestrutura aeroportuária.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A concessão da exploração de infraestru-

tura aeroportuária e de infraestrutura aeronáutica aces-
sória realizar-se-á em conformidade com o disposto 
nesta Lei, no art. 8º, inciso XXIV, da Lei nº 11.182, de 
27 de setembro de 2005, e nas disposições aplicáveis 
da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, da Lei nº 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e da Lei nº 11.079, 
de 30 de dezembro de 2004.

Art. 2º A licitação da concessão para a explora-
ção de aeródromo poderá admitir, caso haja previsão 
em edital, a participação em consórcio, que deverá se 
constituir em sociedade de propósito específico antes 
da celebração do contrato de concessão.

Art. 3º Ficam vedadas a participação de empresas 
prestadoras de serviços de transporte aéreo, direta ou 
indiretamente, no capital votante da concessionária de 
aeródromo em percentual igual ou superior a dez por 
cento, bem como a participação da concessionária ou 
de seus sócios, direta ou indiretamente, no capital vo-
tante de empresas prestadoras de serviços de trans-
porte aéreo, em percentual igual ou superior a este.

§ 1º As restrições previstas no caput poderão 
ser excepcionadas pela autoridade de aviação civil, 
em decisão fundamentada, no caso de concessão de 
parte da infraestrutura aeroportuária.

§ 2º O edital deverá conter regras para evitar, 
por parte das empresas aéreas, práticas anticompe-
titivas derivadas da participação de que trata o caput 
deste artigo.

Art. 4º A autoridade de aviação civil disporá so-
bre as regras de atuação da concessionária na pres-
tação de serviços auxiliares às empresas prestadoras 
de serviços de transporte aéreo, a fim de assegurar a 
competição na prestação desses serviços.

Art. 5º A autoridade de aviação civil poderá es-
tabelecer restrições, limites ou condições quanto à 
obtenção da concessão, a fim de preservar a compe-
tição entre aeroportos.

Art. 6º A transferência da concessão será veda-
da ao longo dos três primeiros anos de execução do 
contrato.

Art. 7º Dependerão de prévia aprovação da autori-
dade de aviação civil a cisão, a fusão, a transformação, a 
incorporação e a redução do capital da concessionária, 
bem como a transferência de seu controle societário 
ou a subconcessão, sem prejuízo das competências 
dos órgãos de defesa e promoção da concorrência.

Art. 8º Os bens reversíveis resultantes de inves-
timentos realizados pela concessionária não poderão 
ser dados em garantia.

Art. 9º O prazo de concessão será de até trinta 
e cinco anos, podendo ser prorrogado uma única vez, 
para fins de reequilíbrio econômico-financeiro decor-
rente de riscos não assumidos pela concessionária no 
contrato de concessão, mediante justificativa.

Art. 10. Eventuais limitações de natureza militar, 
ambiental, urbanística ou paisagística ao funcionamen-
to do aeródromo deverão ser incluídas no edital e no 
contrato de concessão.

Art. 11. A concessão de aeródromos poderá 
abranger os serviços de controle de tráfego aéreo 
prestados por Torre de Controle de Aeródromo (TWR) 
e de Controle de Aproximação (APP), observadas as 
normas do sistema de controle do tráfego aéreo bra-
sileiro (SISCEAB).
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Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, 
a concessionária será remunerada pela tarifa de uso 
das comunicações e dos auxílios rádio e visuais em 
área terminal de tráfego aéreo (TAT), conforme disposto 
no Decreto-Lei nº 1.896, de 17 de dezembro de 1981.

Art. 12. As tarifas aeroportuárias aplicadas pela 
concessionária serão limitadas ao teto determinado 
pela autoridade de aviação civil.

§ 1º O teto tarifário será determinado a partir de 
um dos seguintes critérios, fixado no edital:

I – receita, por unidade de passageiro e carga 
equivalente;

II – média ponderada dos valores das diversas 
espécies de tarifas; ou

III – valor máximo para cada uma das diversas 
espécies de tarifas.

§ 2º As receitas alternativas, complementares, 
acessórias ou de projetos associados, com ou sem 
exclusividade, poderão ser computadas no cálculo do 
teto tarifário, com vistas a favorecer a modicidade tari-
fária, inclusive por meio da expansão da infraestrutura 
aeroportuária, nos termos definidos no edital.

§ 3º O teto tarifário será reajustado anualmente 
por índice de preços ao consumidor e revisto ordinaria-
mente a cada cinco anos, a fim de preservar o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 16.

§ 4º A fórmula de reajuste do teto tarifário conte-
rá o fator de produtividade na prestação dos serviços.

Art. 13. O fator de qualidade poderá ser utilizado, 
cumulada ou alternativamente, na fórmula de reajus-
te do teto tarifário, ou como critério para aplicação de 
multas decorrentes da inobservância desse fator, nos 
termos definidos no edital.

Art. 14. Caberá à autoridade de aviação civil a 
prerrogativa de escolher a forma pela qual será im-
plementada a recomposição do equilíbrio econômico-
-financeiro do contrato, a favor do poder concedente 
ou do concessionário, podendo ser utilizadas, indivi-
dual ou conjuntamente, sem a exclusão de outras, as 
medidas seguintes:

I – revisão do teto tarifário;
II – alteração do prazo da concessão.
Parágrafo único. Para os fins do disposto neste 

artigo, deverão ser observadas as seguintes condições:
I – os ganhos econômicos decorrentes de novas 

fontes geradoras de receitas tarifárias, que não tenham 
sido previstas quando do cálculo inicial do teto tarifário, 
serão alocados para favorecer a modicidade tarifária 
ou destinados à expansão da infraestrutura aeropor-
tuária, nos termos definidos no edital;

II – a regra de utilização das receitas alternativas, 
complementares, acessórias ou de projetos associa-

dos, com ou sem exclusividade, poderá ser revista nos 
termos do § 2º do art. 12; e

III – os ganhos econômicos decorram de fatores 
externos, como os derivados da redução de tributos ou 
encargos legais ou de novas regras sobre os serviços 
prestados, serão alocados nos termos regulados pela 
autoridade de aviação civil.

Art. 15. A concessionária poderá praticar des-
contos nas tarifas baseados em parâmetros objetivos 
previamente divulgados, tais como:

I – qualidade dos serviços; e
II – horário, dia ou temporada, com vistas ao ge-

renciamento da demanda.
§ 1º Os descontos tarifários decorrentes dos parâ-

metros fixados neste artigo deverão ser indistintamente 
estendidos aos usuários que atendam às condições 
para a sua fruição.

§ 2º Os descontos praticados pelo concessionário 
em relação ao teto tarifário não poderão ser utilizados 
como fundamento para sua revisão. 

§ 3º Caberá à autoridade de aviação civil com-
por administrativamente conflitos de interesses que 
envolvam o concessionário e as prestadoras de ser-
viços aéreos acerca dos parâmetros utilizados para a 
prática dos descontos.

Art. 16. A elaboração do edital de licitação e do 
contrato de concessão observará a realização de prévia 
audiência e consulta pública, bem como a existência 
de estudos prévios de viabilidade técnica, econômica, 
financeira e ambiental.

§ 1º O critério de julgamento da licitação será o de 
maior valor oferecido pela outorga ou menor valor da 
contraprestação a ser paga pela Administração Pública.

§ 2º Caso a proposta vencedora ofereça um pa-
gamento pela outorga, adotar-se-á o regime de con-
cessão comum.

§ 3º Caso a proposta vencedora requeira uma 
contraprestação da Administração Pública, adotar-se-
-á o regime de concessão patrocinada.

§ 4º Os recursos provenientes do pagamento pela 
outorga nas concessões comuns constituirão receita 
do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC).

§ 5º Os recursos do FNAC poderão ser destinados 
ao pagamento de contraprestações da Administração 
Pública nas concessões patrocinadas.

Art. 17. Do contrato de concessão constarão, 
obrigatoriamente, as cláusulas estabelecidas no art. 
23 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, além 
de cláusulas relativas a:

I – o valor do contrato e sua remuneração;
II – os critérios de alocação de riscos entre o po-

der concedente e o concessionário;
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III – às condições de reequilíbrio econômico-
-financeiro;

IV – as regras para transferência do controle so-
cietário da concessionária;

V – as regras para assunção do controle da con-
cessionária por parte dos financiadores;

VI – as garantias securitárias em relação aos 
bens e à responsabilidade civil;

VII – os níveis de qualidade dos serviços que 
deverão ser atendidos pela concessionária na execu-
ção do contrato, inclusive por meio da realização de 
investimentos, bem como a previsão das sanções em 
caso de inadimplemento;

VIII – a necessidade de certificação aeroportuária;
IX – a vinculação às autorizações pertinentes, 

expedidas pela autoridade de aviação civil, e às con-
dições para suas revisões;

X – os bens da concessão e à especificação pa-
trimonial do sítio aeroportuário;

XI – a alocação das receitas alternativas, com-
plementares, acessórias ou de projetos associados, 
com ou sem exclusividade;

XII – as regras para a atuação da concessioná-
ria na prestação de serviços auxiliares às empresas 
prestadoras de serviços de transporte aéreo;

XIII – as condições necessárias à atuação dos 
órgãos públicos no sítio aeroportuário; e

XIV – as condições de prorrogação.
Art. 18. A Lei nº 7.565, de 13 de dezembro de 

1986, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 30.  ................................................
 ..............................................................
§ 2º Os aeródromos privados só pode-

rão ser utilizados com permissão de seu pro-
prietário.” (NR)

“Art. 36.  ................................................
 ..............................................................
§ 6º Os aeródromos privados poderão ser 

convertidos em públicos mediante autorização 
da autoridade aeronáutica, que vigorará por 
prazo indeterminado e cuja extinção somente 
ocorrerá por renúncia, caducidade, anulação 
ou falência da empresa autorizatária.” (NR)

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 20. Fica revogado o § 2º do art. 36 da Lei nº 
7.565, de 13 de dezembro de 1986.

Justificação

A aviação brasileira tem apresentado um cresci-
mento espetacular na última década, que deverá ter 
continuidade nos próximos anos. Esse crescimento 

levou, no entanto, à saturação dos principais aeropor-
tos do País, o que tem resultado em transtornos para 
os passageiros e prejuízos para a economia nacional.

O modelo de gestão dos aeroportos pela Empresa 
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) 
tem se mostrado incapaz de garantir os investimentos 
necessários para expandir o sistema no ritmo exigido.

Nesse sentido, a Política Nacional de Aviação Ci-
vil (PNAC), aprovada pelo Decreto nº 6.780, de 18 de 
fevereiro de 2009, prevê como diretrizes para a infra-
estrutura aeroportuária civil “promover a concorrência 
no setor, de forma a garantir aos usuários melhor qua-
lidade de serviços e menores tarifas”; “promover a par-
ticipação da iniciativa privada na construção, operação 
e exploração de aeródromos, no todo ou em partes”; e 
“propor medidas que permitam a utilização eficiente da 
infraestrutura aeroportuária, tais como a diferenciação 
tarifária entre os diversos aeroportos ou em um mesmo 
aeroporto nos horários de maior demanda”.

Tanto a Constituição Federal quanto a legislação 
federal comportam a concessão da exploração de ae-
roportos à iniciativa privada.

Segundo o art. 21, XII, c, da Constituição, “com-
pete à União explorar, diretamente ou mediante auto-
rização, concessão ou permissão, a navegação aérea, 
aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária”.

No mesmo sentido, o art. 36 do Código Brasileiro 
de Aeronáutica (CBA), instituído pela Lei nº 7.565, de 
19 de dezembro de 1986, determina que “os aeródro-
mos públicos serão construídos, mantidos e explorados: 
diretamente pela União; por empresas especializadas 
da Administração Federal Indireta ou suas subsidiárias, 
vinculadas ao Ministério da Aeronáutica; mediante con-
vênio com os Estados ou Municípios; e por concessão 
ou autorização”.

A transferência dos aeroportos para outros entes 
da federação também está prevista no art. 37 da Lei nº 
12.379, de 6 de janeiro de 2011, que dispõe sobre o 
Sistema Nacional de Viação (SNV). Uma vez transferi-
dos, os aeroportos poderão ser concedidos à iniciativa 
privada pelos entes federados que os tiverem recebido.

Não há uma lei específica para as concessões 
aeroportuárias. Assim sendo, elas devem obedecer à 
disciplina geral das concessões, disposta nas Leis nº 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e nº 11.079, de 30 de 
dezembro de 2004. A primeira dispõe sobre o regime 
de concessão comum, em que o serviço é financiado 
exclusivamente por meio de tarifas e receitas acessó-
rias, enquanto a segunda disciplina a concessão pa-
trocinada, em que recursos orçamentários subsidiam 
parcialmente o serviço e a concessão administrativa, 
sendo o concessionário financiado pelo orçamento 
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público e por receitas acessórias, não recolhendo ta-
rifa dos usuários.

Também no âmbito infralegal não há um marco 
regulatório específico para as concessões aeroportu-
árias. Foi editado recentemente, no entanto, o Decreto 
nº 7.205, de 10 de junho de 2010, que dispõe sobre o 
modelo de concessão para exploração do Aeroporto 
de São Gonçalo do Amarante, incluído no Programa 
Nacional de Desestatização pelo Decreto nº 6.373, de 
14 de fevereiro de 2008.

A existência de uma lei específica para a con-
cessão de aeroportos contribuirá significativamente 
para o aperfeiçoamento do marco regulatório do setor, 
uma vez que, ao propiciar maior segurança jurídica 
aos investidores, ensejará, em última instância, maior 
modicidade tarifária.

A presente proposição aproveita o modelo desen-
volvido para o Aeroporto de São Gonçalo do Amarante 
e o estende, com as devidas adaptações, a todos os 
aeroportos do País.

Aplicar-se-á o regime da concessão comum para 
os aeroportos autossustentáveis, cujas normas man-
tivemos praticamente inalteradas; e a concessão pa-
trocinada, para os aeroportos cujas receitas próprias 
não sejam suficientes para a sua manutenção. Nesses 
últimos, a contrapartida da União será financiada com 
recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil, para o 
qual serão destinados os valores recebidos a título de 
outorga nas concessões comuns. Garante-se, dessa 
forma, a continuidade dos serviços aeroportuários ne-
cessários nas cidades de menor porte, mediante um 
sistema de subsídios cruzados para o qual contribuirão 
os aeroportos lucrativos.

Além das normas relativas às concessões, pro-
pomos alterações no Código Brasileiro de Aeronáutica 
para disciplinar a exploração de aeródromos privados 
e sua conversão em aeródromos públicos. Entende-
mos contraproducente a vedação contida no Código 
à exploração comercial dos aeródromos privados, que 
podem prestar importantes serviços à aviação geral. 
Adicionalmente, consideramos importante conferir 
maior estabilidade jurídica à autorização de aeródro-
mos públicos, de modo a viabilizar investimentos de 
maior porte nesses equipamentos, que poderão ampliar 
a oferta de serviços destinados à aviação comercial.

Em ambos os casos, não apenas empreende-
dores privados, mas também os estados e municípios 
poderão construir, manter e explorar novos aeródro-
mos por sua própria conta e risco, independentemente 
do aporte de recursos federais, o que contribuirá para 
desafogar os atuais aeroportos e para aumentar a ca-
pilaridade da aviação no País.

Contamos com o apoio de nossos Pares para 
esse projeto, que viabilizará a ampliação e aumenta-
rá a eficiência da infraestrutura aeroportuária, contri-
buindo, assim, para o desenvolvimento econômico e 
o bem-estar da população. – Senador Vital do Rêgo.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.182, DE 27 DE SETEMBRO DE 2005

Mensagem de veto

Cria a Agência Nacional de Aviação 
Civil – ANAC, e dá outras providências.

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

CAPÍTULO I 
Da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC

Art. 8o Cabe à ANAC adotar as medidas neces-
sárias para o atendimento do interesse público e para 
o desenvolvimento e fomento da aviação civil, da infra-
-estrutura aeronáutica e aeroportuária do País, atuan-
do com independência, legalidade, impessoalidade e 
publicidade, competindo-lhe:

XXIV – conceder ou autorizar a exploração da 
infra-estrutura aeroportuária, no todo ou em parte;

LEI Nº 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986

Vide texto compilado
Mensagem de veto

Dispõe sobre o Código Brasileiro de 
Aeronáutica.

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

TÍTULO I 
Introdução

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

 Art. 1° O Direito Aeronáutico é regulado pelos 
Tratados, Convenções e Atos Internacionais de que 
o Brasil seja parte, por este Código e pela legislação 
complementar.

 § 1° Os Tratados, Convenções e Atos Internacio-
nais, celebrados por delegação do Poder Executivo e 
aprovados pelo Congresso Nacional, vigoram a partir 
da data neles prevista para esse efeito, após o depósito 
ou troca das respectivas ratificações, podendo, median-
te cláusula expressa, autorizar a aplicação provisória 
de suas disposições pelas autoridades aeronáuticas, 
nos limites de suas atribuições, a partir da assinatura 
(artigos 14, 204 a 214).
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 § 2° Este Código se aplica a nacionais e estran-
geiros, em todo o Território Nacional, assim como, no 
exterior, até onde for admitida a sua extraterritorialidade.

 § 3° A legislação complementar é formada pela 
regulamentação prevista neste Código, pelas leis es-
peciais, decretos e normas sobre matéria aeronáutica 
(artigo 12).

 Art. 2° Para os efeitos deste Código consideram-
-se autoridades aeronáuticas competentes as do Minis-
tério da Aeronáutica, conforme as atribuições definidas 
nos respectivos regulamentos.

CAPÍTULO II 
Disposições de Direito Internacional Privado

 Art. 3° Consideram-se situadas no território do 
Estado de sua nacionalidade:

 I – as aeronaves militares, bem como as civis 
de propriedade ou a serviço do Estado, por este dire-
tamente utilizadas (artigo 107, §§ 1° e 3°);

 II – as aeronaves de outra espécie, quando em 
alto mar ou região que não pertença a qualquer Estado.

 Parágrafo único. Salvo na hipótese de estar a 
serviço do Estado, na forma indicada no item I deste 
artigo, não prevalece a extraterritorialidade em relação 
à aeronave privada, que se considera sujeita à lei do 
Estado onde se encontre.

 Art. 4° Os atos que, originados de aeronave, pro-
duzirem efeito no Brasil, regem-se por suas leis, ainda 
que iniciados no território estrangeiro.

 Art. 5° Os atos que, provenientes da aeronave, 
tiverem início no Território Nacional, regem-se pelas 
leis brasileiras, respeitadas as leis do Estado em que 
produzirem efeito.

 Art. 6° Os direitos reais e os privilégios de or-
dem privada sobre aeronaves regem-se pela lei de 
sua nacionalidade.

 Art. 7° As medidas assecuratórias de direito regu-
lam-se pela lei do país onde se encontrar a aeronave.

 Art. 8° As avarias regulam-se pela lei brasileira 
quando a carga se destinar ao Brasil ou for transportada 
sob o regime de trânsito aduaneiro (artigo 244, § 6°).

 Art. 9° A assistência, o salvamento e o abalro-
amento regem-se pela lei do lugar em que ocorrerem 
(artigos 23, § 2°, 49 a 65).

 Parágrafo único. Quando pelo menos uma das 
aeronaves envolvidas for brasileira, aplica-se a lei do 
Brasil à assistência, salvamento e abalroamento ocor-
ridos em região não submetida a qualquer Estado.

 Art. 10. Não terão eficácia no Brasil, em matéria 
de transporte aéreo, quaisquer disposições de direito 
estrangeiro, cláusulas constantes de contrato, bilhete 
de passagem, conhecimento e outros documentos que:

 I – excluam a competência de foro do lugar de 
destino;

 II – visem à exoneração de responsabilidade 
do transportador, quando este Código não a admite;

 III – estabeleçam limites de responsabilidade in-
feriores aos estabelecidos neste Código (artigos 246, 
257, 260, 262, 269 e 277).

TÍTULO II 
Do Espaço Aéreo e seu Uso  

para Fins Aeronáuticos

CAPÍTULO I 
Do Espaço Aéreo Brasileiro

 Art. 11. O Brasil exerce completa e exclusiva so-
berania sobre o espaço aéreo acima de seu território 
e mar territorial.

 Art. 12. Ressalvadas as atribuições específicas, 
fixadas em lei, submetem-se às normas (artigo 1º, § 
3º), orientação, coordenação, controle e fiscalização 
do Ministério da Aeronáutica:

 I – a navegação aérea;
 II – o tráfego aéreo;
 III – a infra-estrutura aeronáutica;
 IV – a aeronave;
 V – a tripulação;
 VI – os serviços, direta ou indiretamente rela-

cionados ao vôo.
 Art. 13. Poderá a autoridade aeronáutica deter a 

aeronave em vôo no espaço aéreo (artigo 18) ou em 
pouso no território brasileiro (artigos 303 a 311), quan-
do, em caso de flagrante desrespeito às normas de 
direito aeronáutico (artigos 1° e 12), de tráfego aéreo 
(artigos 14, 16, § 3°, 17), ou às condições estabelecidas 
nas respectivas autorizações (artigos 14, §§ 1°, 3° e 
4°, 15, §§ 1° e 2°, 19, Parágrafo único, 21, 22), coloque 
em risco a segurança da navegação aérea ou de trá-
fego aéreo, a ordem pública, a paz interna ou externa.

CAPÍTULO II 
Do Tráfego Aéreo

 Art. 14. No tráfego de aeronaves no espaço aéreo 
brasileiro, observam-se as disposições estabelecidas 
nos Tratados, Convenções e Atos Internacionais de que 
o Brasil seja parte (artigo 1°, § 1°), neste Código (artigo 
1°, § 2°) e na legislação complementar (artigo 1°, § 3°).

 § 1° Nenhuma aeronave militar ou civil a serviço 
de Estado estrangeiro e por este diretamente utilizada 
(artigo 3°, I) poderá, sem autorização, voar no espaço 
aéreo brasileiro ou aterrissar no território subjacente.

 § 2° É livre o tráfego de aeronave dedicada a 
serviços aéreos privados (artigos 177 a 179), median-
te informações prévias sobre o vôo planejado (artigo 
14, § 4°).
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 § 3° A entrada e o tráfego, no espaço aéreo 
brasileiro, da aeronave dedicada a serviços aéreos 
públicos (artigo 175), dependem de autorização, ainda 
que previstos em acordo bilateral (artigos 203 a 213).

 § 4° A utilização do espaço aéreo brasileiro, 
por qualquer aeronave, fica sujeita às normas e con-
dições estabelecidas, assim como às tarifas de uso 
das comunicações e dos auxílios à navegação aérea 
em rota (artigo 23).

 § 5° Estão isentas das tarifas previstas no parágra-
fo anterior as aeronaves pertencentes aos aeroclubes.

 § 6° A operação de aeronave militar ficará sujeita 
às disposições sobre a proteção ao vôo e ao tráfego 
aéreo, salvo quando se encontrar em missão de guerra 
ou treinamento em área específica.

 Art. 15. Por questão de segurança da navegação 
aérea ou por interesse público, é facultado fixar zonas 
em que se proíbe ou restringe o tráfego aéreo, estabe-
lecer rotas de entrada ou saída, suspender total ou par-
cialmente o tráfego, assim como o uso de determinada 
aeronave, ou a realização de certos serviços aéreos.

 § 1° A prática de esportes aéreos tais como ba-
lonismo, volovelismo, asas voadoras e similares, as-
sim como os vôos de treinamento, far-se-ão em áreas 
delimitadas pela autoridade aeronáutica.

 § 2° A utilização de veículos aéreos desporti-
vos para fins econômicos, tais como a publicidade, 
submete-se às normas dos serviços aéreos públicos 
especializados (artigo 201).

 Art. 16 Ninguém poderá opor-se, em razão de 
direito de propriedade na superfície, ao sobrevôo de 
aeronave, sempre que este se realize de acordo com 
as normas vigentes.

 § 1° No caso de pouso de emergência ou for-
çado, o proprietário ou possuidor do solo não poderá 
opor-se à retirada ou partida da aeronave, desde que 
lhe seja dada garantia de reparação do dano.

 § 2° A falta de garantia autoriza o seqüestro da 
aeronave e a sua retenção até que aquela se efetive.

 § 3° O lançamento de coisas, de bordo de aero-
nave, dependerá de permissão prévia de autoridade 
aeronáutica, salvo caso de emergência, devendo o 
Comandante proceder de acordo com o disposto no 
artigo 171 deste Código.

 § 4° O prejuízo decorrente do sobrevôo, do pou-
so de emergência, do lançamento de objetos ou alija-
mento poderá ensejar responsabilidade.

 Art. 17. É proibido efetuar, com qualquer aerona-
ve, vôos de acrobacia ou evolução que possam consti-
tuir perigo para os ocupantes do aparelho, para o trá-
fego aéreo, para instalações ou pessoas na superfície.

 Parágrafo único. Excetuam-se da proibição, os 
vôos de prova, produção e demonstração quando re-

alizados pelo fabricante ou por unidades especiais, 
com a observância das normas fixadas pela autorida-
de aeronáutica.

 Art. 18. O Comandante de aeronave que receber 
de órgão controlador de vôo ordem para pousar deverá 
dirigir-se, imediatamente, para o aeródromo que lhe 
for indicado e nele efetuar o pouso.

 § 1° Se razões técnicas, a critério do Coman-
dante, impedirem de fazê-lo no aeródromo indicado, 
deverá ser solicitada ao órgão controlador a determi-
nação de aeródromo alternativo que ofereça melhores 
condições de segurança.

 § 2° No caso de manifesta inobservância da or-
dem recebida, a autoridade aeronáutica poderá requi-
sitar os meios necessários para interceptar ou deter 
a aeronave.

 § 3° Na hipótese do parágrafo anterior, efetua-
do o pouso, será autuada a tripulação e apreendida a 
aeronave (artigos 13 e 303 a 311).

 § 4° A autoridade aeronáutica que, excedendo 
suas atribuições e sem motivos relevantes, expedir a 
ordem de que trata o caput deste artigo, responderá 
pelo excesso cometido, sendo-lhe aplicada a pena de 
suspensão por prazo que variará de 30 (trinta) a 90 
(noventa) dias, conversíveis em multa.

 Art. 19. Salvo motivo de força maior, as aerona-
ves só poderão decolar ou pousar em aeródromo cujas 
características comportarem suas operações.

 Parágrafo único. Os pousos e decolagens de-
verão ser executados, de acordo com procedimentos 
estabelecidos, visando à segurança do tráfego, das 
instalações aeroportuárias e vizinhas, bem como a 
segurança e bem-estar da população que, de alguma 
forma, possa ser atingida pelas operações.

 Art. 20. Salvo permissão especial, nenhuma ae-
ronave poderá voar no espaço aéreo brasileiro, ater-
rissar no território subjacente ou dele decolar, a não 
ser que tenha:

 I – marcas de nacionalidade e matrícula, e es-
teja munida dos respectivos certificados de matrícula 
e aeronavegabilidade (artigos 109 a 114);

 II – equipamentos de navegação, de comunica-
ções e de salvamento, instrumentos, cartas e manuais 
necessários à segurança do vôo, pouso e decolagem;

 III – tripulação habilitada, licenciada e portadora 
dos respectivos certificados, do Diário de Bordo (artigo 
84, Parágrafo único) da lista de passageiros, manifesto 
de carga ou relação de mala postal que, eventualmen-
te, transportar.

 Parágrafo único. Pode a autoridade aeronáuti-
ca, mediante regulamento, estabelecer as condições 
para vôos experimentais, realizados pelo fabricante 
de aeronave, assim como para os vôos de translado.
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 Art. 21. Salvo com autorização especial de órgão 
competente, nenhuma aeronave poderá transportar ex-
plosivos, munições, arma de fogo, material bélico, equi-
pamento destinado a levantamento aerofotogramétrico 
ou de prospecção, ou ainda quaisquer outros objetos ou 
substâncias consideradas perigosas para a segurança 
pública, da própria aeronave ou de seus ocupantes.

 Parágrafo único. O porte de aparelhos fotográficos, 
cinematográficos, eletrônicos ou nucleares, a bordo de 
aeronave, poderá ser impedido quando a segurança da 
navegação aérea ou o interesse público assim o exigir.

CAPÍTULO III 
Entrada e Saída do Espaço Aéreo Brasileiro

 Art. 22. Toda aeronave proveniente do exterior 
fará, respectivamente, o primeiro pouso ou a última 
decolagem em aeroporto internacional.

 Parágrafo único. A lista de aeroportos internacionais 
será publicada pela autoridade aeronáutica, e suas denomi-
nações somente poderão ser modificadas mediante lei fe-
deral, quando houver necessidade técnica dessa alteração.

 Art. 23. A entrada no espaço aéreo brasileiro ou 
o pouso, no território subjacente, de aeronave militar 
ou civil a serviço de Estado estrangeiro sujeitar-se-á 
às condições estabelecidas (artigo 14, § 1°).

 § 1° A aeronave estrangeira, autorizada a transi-
tar no espaço aéreo brasileiro, sem pousar no território 
subjacente, deverá seguir a rota determinada (artigo 
14, §§ 1°, 2°, 3° e 4°).

 § 2° A autoridade aeronáutica poderá estabe-
lecer exceções ao regime de entrada de aeronave 
estrangeira, quando se tratar de operação de busca, 
assistência e salvamento ou de vôos por motivos sa-
nitários ou humanitários.

 Art. 24. Os aeroportos situados na linha frontei-
riça do território brasileiro poderão ser autorizados a 
atender ao tráfego regional, entre os países limítrofes, 
com serviços de infra-estrutura aeronáutica, comuns 
ou compartilhados por eles.

 Parágrafo único. As aeronaves brasileiras po-
derão ser autorizadas a utilizar aeroportos situados 
em países vizinhos, na linha fronteiriça ao Território 
Nacional, com serviços de infra-estrutura aeronáutica 
comuns ou compartilhados.

TÍTULO III 
Da Infra-Estrutura Aeronáutica

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

 Art. 25. Constitui infra-estrutura aeronáutica o 
conjunto de órgãos, instalações ou estruturas terres-
tres de apoio à navegação aérea, para promover-lhe a 
segurança, regularidade e eficiência, compreendendo:

 I – o sistema aeroportuário (artigos 26 a 46);
 II – o sistema de proteção ao vôo (artigos 47 a 65);
 III – o sistema de segurança de vôo (artigos 66 

a 71);
 IV – o sistema de Registro Aeronáutico Brasileiro 

(artigos 72 a 85);
 V – o sistema de investigação e prevenção de 

acidentes aeronáuticos (artigos 86 a 93);
 VI – o sistema de facilitação, segurança e coor-

denação do transporte aéreo (artigos 94 a 96);
 VII – o sistema de formação e adestramento de 

pessoal destinado à navegação aérea e à infra-estru-
tura aeronáutica (artigos 97 a 100);

 VIII – o sistema de indústria aeronáutica (artigo 101);
 IX – o sistema de serviços auxiliares (artigos 

102 a 104);
 X – o sistema de coordenação da infra-estrutura 

aeronáutica (artigo 105).
 § 1º A instalação e o funcionamento de quaisquer 

serviços de infra-estrutura aeronáutica, dentro ou fora 
do aeródromo civil, dependerão sempre de autoriza-
ção prévia de autoridade aeronáutica, que os fiscali-
zará, respeitadas as disposições legais que regulam 
as atividades de outros Ministérios ou órgãos estatais 
envolvidos na área.

 § 2º Para os efeitos deste artigo, sistema é o 
conjunto de órgãos e elementos relacionados entre si 
por finalidade específica, ou por interesse de coorde-
nação, orientação técnica e normativa, não implicando 
em subordinação hierárquica.

CAPÍTULO II 
Do Sistema Aeroportuário

SEÇÃO I 
Dos Aeródromos

 Art. 26. O sistema aeroportuário é constituído 
pelo conjunto de aeródromos brasileiros, com todas 
as pistas de pouso, pistas de táxi, pátio de estaciona-
mento de aeronave, terminal de carga aérea, terminal 
de passageiros e as respectivas facilidades.

 Parágrafo único. São facilidades: o balisamento 
diurno e noturno; a iluminação do pátio; serviço contra-
-incêndio especializado e o serviço de remoção de emer-
gência médica; área de pré-embarque, climatização, 
ônibus, ponte de embarque, sistema de esteiras para 
despacho de bagagem, carrinhos para passageiros, 
pontes de desembarque, sistema de ascenso-descenso 
de passageiros por escadas rolantes, orientação por 
circuito fechado de televisão, sistema semi-automático 
anunciador de mensagem, sistema de som, sistema in-
formativo de vôo, climatização geral, locais destinados a 
serviços públicos, locais destinados a apoio comercial, 
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serviço médico, serviço de salvamento aquático espe-
cializado e outras, cuja implantação seja autorizada ou 
determinada pela autoridade aeronáutica.

 Art. 27. Aeródromo é toda área destinada a pou-
so, decolagem e movimentação de aeronaves.

 Art. 28. Os aeródromos são classificados em 
civis e militares.

 § 1° Aeródromo civil é o destinado ao uso de 
aeronaves civis.

 § 2° Aeródromo militar é o destinado ao uso de 
aeronaves militares.

 § 3° Os aeródromos civis poderão ser utilizados 
por aeronaves militares, e os aeródromos militares, por 
aeronaves civis, obedecidas as prescrições estabele-
cidas pela autoridade aeronáutica.

 Art. 29. Os aeródromos civis são classificados 
em públicos e privados.

 Art. 30. Nenhum aeródromo civil poderá ser uti-
lizado sem estar devidamente cadastrado.

 § 1° Os aeródromos públicos e privados serão 
abertos ao tráfego através de processo, respectiva-
mente, de homologação e registro.

 § 2° Os aeródromos privados só poderão ser 
utilizados com permissão de seu proprietário, vedada 
a exploração comercial.

 Art. 31. Consideram-se:
 I – Aeroportos os aeródromos públicos, dotados 

de instalações e facilidades para apoio de operações 
de aeronaves e de embarque e desembarque de pes-
soas e cargas;

 II – Helipontos os aeródromos destinados exclu-
sivamente a helicópteros;

 III – Heliportos os helipontos públicos, dotados 
de instalações e facilidades para apoio de operações 
de helicópteros e de embarque e desembarque de 
pessoas e cargas.

 Art. 32. Os aeroportos e heliportos serão clas-
sificados por ato administrativo que fixará as caracte-
rísticas de cada classe.

 Parágrafo único. Os aeroportos destinados às ae-
ronaves nacionais ou estrangeiras na realização de ser-
viços internacionais, regulares ou não regulares, serão 
classificados como aeroportos internacionais (artigo 22).

 Art. 33. Nos aeródromos públicos que forem sede 
de Unidade Aérea Militar, as esferas de competência das 
autoridades civis e militares, quanto à respectiva admi-
nistração, serão definidas em regulamentação especial.

SEÇÃO II 
Da Construção e Utilização de Aeródromos

 Art. 34. Nenhum aeródromo poderá ser constru-
ído sem prévia autorização da autoridade aeronáutica.

 Art. 35. Os aeródromos privados serão construí-
dos, mantidos e operados por seus proprietários, obe-
decidas as instruções, normas e planos da autoridade 
aeronáutica (artigo 30).

 Art. 36. Os aeródromos públicos serão constru-
ídos, mantidos e explorados:

 I – diretamente, pela União;
 II – por empresas especializadas da Administra-

ção Federal Indireta ou suas subsidiárias, vinculadas 
ao Ministério da Aeronáutica;

 III – mediante convênio com os Estados ou Mu-
nicípios;

 IV – por concessão ou autorização.
 § 1° A fim de assegurar uniformidade de trata-

mento em todo o Território Nacional, a construção, 
administração e exploração, sujeitam-se às normas, 
instruções, coordenação e controle da autoridade ae-
ronáutica.

 § 2° A operação e a exploração de aeroportos 
e heliportos, bem como dos seus serviços auxiliares, 
constituem atividade monopolizada da União, em todo 
o Território Nacional, ou das entidades da Administra-
ção Federal Indireta a que se refere este artigo, dentro 
das áreas delimitadas nos atos administrativos que 
lhes atribuírem bens, rendas, instalações e serviços.

 § 3° Compete à União ou às entidades da Admi-
nistração Indireta a que se refere este artigo, estabe-
lecer a organização administrativa dos aeroportos ou 
heliportos, por elas explorados, indicando o responsá-
vel por sua administração e operação, fixando-lhe as 
atribuições e determinando as áreas e serviços que a 
ele se subordinam.

 § 4° O responsável pela administração, a fim 
de alcançar e manter a boa qualidade operacional do 
aeroporto, coordenará as atividades dos órgãos públi-
cos que, por disposição legal, nele devam funcionar.

 § 5 Os aeródromos públicos, enquanto mantida 
a sua destinação específicas pela União, constituem 
universidades e patrimônios autônomos, independen-
tes do titular do domínio dos imóveis onde estão situ-
ados (artigo 38).

 Art. 37. Os aeródromos públicos poderão ser 
usados por quaisquer aeronaves, sem distinção de 
propriedade ou nacionalidade, mediante o ônus da 
utilização, salvo se, por motivo operacional ou de se-
gurança, houver restrição de uso por determinados 
tipos de aeronaves ou serviços aéreos.

 Parágrafo único. Os preços de utilização serão 
fixados em tabelas aprovadas pela autoridade aero-
náutica, tendo em vista as facilidades colocadas à dis-
posição das aeronaves, dos passageiros ou da carga, 
e o custo operacional do aeroporto.

JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL396



25620 Quarta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011

SEÇÃO III 
Do Patrimônio Aeroportuário

 Art. 38. Os aeroportos constituem universalida-
des, equiparadas a bens públicos federais, enquanto 
mantida a sua destinação específica, embora não te-
nha a União a propriedade de todos os imóveis em 
que se situam.

 § 1º Os Estados, Municípios, entidades da Ad-
ministração Indireta ou particulares poderão contribuir 
com imóveis ou bens para a construção de aeroportos, 
mediante a constituição de patrimônio autônomo que 
será considerado como universalidade.

 § 2º Quando a União vier a desativar o aeroporto 
por se tornar desnecessário, o uso dos bens referidos 
no parágrafo anterior será restituído ao proprietário, 
com as respectivas acessões.

SEÇÃO IV 
Da Utilização de Áreas Aeroportuárias

 Art. 39. Os aeroportos compreendem áreas des-
tinadas:

 I – à sua própria administração;
 II – ao pouso, decolagem, manobra e estacio-

namento de aeronaves;
 III – ao atendimento e movimentação de passa-

geiros, bagagens e cargas;
 IV – aos concessionários ou permissionários 

dos serviços aéreos;
 V – ao terminal de carga aérea;
 VI – aos órgãos públicos que, por disposição 

legal, devam funcionar nos aeroportos internacionais;
 VII – ao público usuário e estacionamento de 

seus veículos;
 VIII – aos serviços auxiliares do aeroporto ou 

do público usuário;
 IX – ao comércio apropriado para aeroporto.
 Art. 40. Dispensa-se do regime de concorrência 

pública a utilização de áreas aeroportuárias pelos con-
cessionários ou permissionários dos serviços aéreos 
públicos, para suas instalações de despacho, escri-
tório, oficina e depósito, ou para abrigo, reparação e 
abastecimento de aeronaves.

 § 1° O termo de utilização será lavrado e as-
sinado pelas partes em livro próprio, que poderá ser 
escriturado, mecanicamente, em folhas soltas.

 § 2° O termo de utilização para a construção de 
benfeitorias permanentes deverá ter prazo que permita 
a amortização do capital empregado.

 § 3° Na hipótese do parágrafo anterior, se a ad-
ministração do aeroporto necessitar da área antes de 
expirado o prazo, o usuário terá direito à indenização 
correspondente ao capital não amortizado.

 § 4° Em qualquer hipótese, as benfeitorias ficarão 
incorporadas ao imóvel e, findo o prazo, serão resti-
tuídas, juntamente com as áreas, sem qualquer inde-
nização, ressalvado o disposto no parágrafo anterior.

 § 5° Aplica-se o disposto neste artigo e res-
pectivos parágrafos aos permissionários de serviços 
auxiliares.

 Art. 41. O funcionamento de estabelecimentos 
empresariais nas áreas aeroportuárias de que trata o 
artigo 39, IX, depende de autorização da autoridade 
aeronáutica, com exclusão de qualquer outra, e deverá 
ser ininterrupto durante as 24 (vinte e quatro) horas 
de todos os dias, salvo determinação em contrário da 
administração do aeroporto.

 Parágrafo único. A utilização das áreas aero-
portuárias no caso deste artigo sujeita-se à licitação 
prévia, na forma de regulamentação baixada pelo Po-
der Executivo.

 Art. 42. À utilização de áreas aeroportuárias não 
se aplica a legislação sobre locações urbanas.

SEÇÃO V 
Das Zonas de Proteção

 Art. 43. As propriedades vizinhas dos aeródro-
mos e das instalações de auxílio à navegação aérea 
estão sujeitas a restrições especiais.

 Parágrafo único. As restrições a que se refere este 
artigo são relativas ao uso das propriedades quanto a 
edificações, instalações, culturas agrícolas e objetos 
de natureza permanente ou temporária, e tudo mais 
que possa embaraçar as operações de aeronaves ou 
causar interferência nos sinais dos auxílios à radiona-
vegação ou dificultar a visibilidade de auxílios visuais.

 Art. 44. As restrições de que trata o artigo anterior 
são as especificadas pela autoridade aeronáutica, me-
diante aprovação dos seguintes planos, válidos, respec-
tivamente, para cada tipo de auxílio à navegação aérea:

 I – Plano Básico de Zona de Proteção de Ae-
ródromos;

 II – Plano de Zoneamento de Ruído;
 III – Plano Básico de Zona de Proteção de He-

lipontos;
 IV – Planos de Zona de Proteção e Auxílios à 

Navegação Aérea.
 § 1° De conformidade com as conveniências e 

peculiaridades de proteção ao vôo, a cada aeródromo 
poderão ser aplicados Planos Específicos, observadas 
as prescrições, que couberem, dos Planos Básicos.

 § 2° O Plano Básico de Zona de Proteção de Ae-
ródromos, o Plano Básico de Zoneamento de Ruído, o 
Plano de Zona de Proteção de Helipontos e os Planos 
de Zona de Proteção e Auxílios à Navegação Aérea 
serão aprovados por ato do Presidente da República.
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 § 3° Os Planos Específicos de Zonas de Prote-
ção de Aeródromos e Planos Específicos de Zonea-
mento de Ruído serão aprovados por ato do Ministro 
da Aeronáutica e transmitidos às administrações que 
devam fazer observar as restrições.

 § 4° As Administrações Públicas deverão compati-
bilizar o zoneamento do uso do solo, nas áreas vizinhas 
aos aeródromos, às restrições especiais, constantes 
dos Planos Básicos e Específicos.

 § 5° As restrições especiais estabelecidas aplicam-
-se a quaisquer bens, quer sejam privados ou públicos.

 Art. 45. A autoridade aeronáutica poderá em-
bargar a obra ou construção de qualquer natureza 
que contrarie os Planos Básicos ou os Específicos de 
cada aeroporto, ou exigir a eliminação dos obstáculos 
levantados em desacordo com os referidos planos, 
posteriormente à sua publicação, por conta e risco do 
infrator, que não poderá reclamar qualquer indenização.

 Art. 46. Quando as restrições estabelecidas im-
puserem demolições de obstáculos levantados antes 
da publicação dos Planos Básicos ou Específicos, terá 
o proprietário direito à indenização.

CAPÍTULO III 
Do Sistema de Proteção ao Vôo

SEÇÃO I 
Das Várias Atividades de Proteção ao Vôo

 Art. 47. O Sistema de Proteção ao Vôo visa à re-
gularidade, segurança e eficiência do fluxo de tráfego 
no espaço aéreo, abrangendo as seguintes atividades:

 I – de controle de tráfego aéreo;
 II – de telecomunicações aeronáuticas e dos 

auxílios à navegação aérea;
 III – de meteorologia aeronáutica;
 IV – de cartografia e informações aeronáuticas;
 V – de busca e salvamento;
 VI – de inspeção em vôo;
 VII – de coordenação e fiscalização do ensino 

técnico específico;
 VIII – de supervisão de fabricação, reparo, ma-

nutenção e distribuição de equipamentos terrestres de 
auxílio à navegação aérea.

 Art. 48. O serviço de telecomunicações aeronáu-
ticas classifica-se em:

 I – fixo aeronáutico;
 II – móvel aeronáutico;
 III – de radionavegação aeronáutica;
 IV – de radiodifusão aeronáutica;
 V – móvel aeronáutico por satélite;
 VI – de radionavegação aeronáutica por satélite.
 Parágrafo único. O serviço de telecomunicações 

aeronáuticas poderá ser operado:

 a) diretamente pelo Ministério da Aeronáutica;
 b) mediante autorização, por entidade especia-

lizada da Administração Federal Indireta, vinculada 
àquele Ministério, ou por pessoas jurídicas ou físicas 
dedicadas às atividades aéreas, em relação às es-
tações privadas de telecomunicações aeronáuticas.

SEÇÃO II 
Da Coordenação de Busca,  
Assistência e Salvamento

 Art. 49. As Atividades de Proteção ao Vôo abran-
gem a coordenação de busca, assistência e salvamento.

 Art. 50. O Comandante da aeronave é obrigado 
a prestar assistência a quem se encontrar em perigo 
de vida no mar, no ar ou em terra, desde que o possa 
fazer sem perigo para a aeronave, sua tripulação, seus 
passageiros ou outras pessoas.

 Art. 51. Todo Comandante de navio, no mar, e 
qualquer pessoa, em terra, são obrigados, desde que 
o possam fazer sem risco para si ou outras pessoas, a 
prestar assistência a quem estiver em perigo de vida, 
em conseqüência de queda ou avaria de aeronave.

 Art. 52. A assistência poderá consistir em sim-
ples informação.

 Art. 53. A obrigação de prestar socorro, sempre 
que possível, recai sobre aeronave em vôo ou pronta 
para partir.

 Art. 54. Na falta de outros recursos, o órgão do 
Ministério da Aeronáutica, encarregado de coordenar 
operações de busca e salvamento, poderá, a seu cri-
tério, atribuir a qualquer aeronave, em vôo ou pronta 
para decolar, missão específica nessas operações.

 Art. 55. Cessa a obrigação de assistência desde que 
o obrigado tenha conhecimento de que foi prestada por 
outrem ou quando dispensado pelo órgão competente do 
Ministério da Aeronáutica a que se refere o artigo anterior.

 Art. 56. A não prestação de assistência por parte 
do Comandante exonera de responsabilidade o pro-
prietário ou explorador da aeronave, salvo se tenham 
determinado a não prestação do socorro.

 Art. 57. Toda assistência ou salvamento pres-
tado com resultado útil dará direito à remuneração 
correspondente ao trabalho e à eficiência do ato, nas 
seguintes bases:

 I – considerar-se-ão, em primeiro lugar:
 a) o êxito obtido, os esforços, os riscos e o mé-

rito daqueles que prestaram socorro;
 b) o perigo passado pela aeronave socorrida, 

seus passageiros, sua tripulação e sua carga;
 c) o tempo empregado, as despesas e prejuí-

zos suportados tendo em conta a situação especial 
do assistente.
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 II – em segundo lugar, o valor das coisas recu-
peradas.

 § 1° Não haverá remuneração:
 a) se o socorro for recusado ou se carecer de 

resultado útil;
 b) quando o socorro for prestado por aeronave 

pública.
 § 2° O proprietário ou armador do navio con-

serva o direito de se prevalecer do abandono, ou da 
limitação de responsabilidade fixada nas leis e con-
venções em vigor.

 Art. 58. Todo aquele que, por imprudência, ne-
gligência ou transgressão, provocar a movimentação 
desnecessária de recursos de busca e salvamento 
ficará obrigado a indenizar a União pelas despesas 
decorrentes dessa movimentação, mesmo que não 
tenha havido perigo de vida ou solicitação de socorro.

 Art. 59. Prestada assistência voluntária, aquele 
que a prestou somente terá direito à remuneração se 
obtiver resultado útil, salvando pessoas ou concorren-
do para salvá-las.

 Art. 60. Cabe ao proprietário ou explorador in-
denizar a quem prestar assistência a passageiro ou 
tripulante de sua aeronave.

 Art. 61. Se o socorro for prestado por diversas 
aeronaves, embarcações, veículos ou pessoas envol-
vendo vários interessados, a remuneração será fixada 
em conjunto pelo Juiz, e distribuída segundo os crité-
rios estabelecidos neste artigo.

 § 1° Os interessados devem fazer valer seus 
direitos à remuneração no prazo de 6 (seis) meses, 
contado do dia do socorro.

 § 2° Decorrido o prazo, proceder-se-á ao rateio.
 § 3° Os interessados que deixarem fluir o prazo 

estabelecido no § 1° sem fazer valer seus direitos ou 
notificar os obrigados, só poderão exercitá-los sobre 
as importâncias que não tiverem sido distribuídas.

 Art. 62. A remuneração não excederá o valor que 
os bens recuperados tiverem no final das operações 
de salvamento.

 Art. 63. O pagamento da remuneração será obri-
gatório para quem usar aeronave sem o consentimento 
do seu proprietário ou explorador.

 Parágrafo único. Provada a negligência do pro-
prietário ou explorador, estes responderão, solidaria-
mente, pela remuneração.

 Art. 64. A remuneração poderá ser reduzida ou 
suprimida se provado que:

 I – os reclamantes concorreram voluntariamente 
ou por negligência para agravar a situação de pessoas 
ou bens a serem socorridos;

 II – se, comprovadamente, furtaram ou tornaram-
-se cúmplices de furto, extravio ou atos fraudulentos.

 Art. 65. O proprietário ou explorador da aeronave 
que prestou socorro pode reter a carga até ser paga a 
cota que lhe corresponde da remuneração da assis-
tência ou salvamento, mediante entendimento com o 
proprietário da mesma ou com a seguradora.

CAPÍTULO IV 
Do Sistema de Segurança de Vôo

SEÇÃO I 
Dos Regulamentos e  

Requisitos de Segurança de Vôo

 Art. 66. Compete à autoridade aeronáutica pro-
mover a segurança de vôo, devendo estabelecer os 
padrões mínimos de segurança:

 I – relativos a projetos, materiais, mão-de-obra, 
construção e desempenho de aeronaves, motores, hé-
lices e demais componentes aeronáuticos; e

 II – relativos à inspeção, manutenção em todos 
os níveis, reparos e operação de aeronaves, motores, 
hélices e demais componentes aeronáuticos.

 § 1° Os padrões mínimos serão estabelecidos 
em Regulamentos Brasileiros de Homologação Aero-
náutica, a vigorar a partir de sua publicação.

 § 2° Os padrões poderão variar em razão do tipo 
ou destinação do produto aeronáutico.

 Art. 67. Somente poderão ser usadas aeronaves, 
motores, hélices e demais componentes aeronáuticos 
que observem os padrões e requisitos previstos nos 
Regulamentos de que trata o artigo anterior, ressalva-
da a operação de aeronave experimental.

 § 1° Poderá a autoridade aeronáutica, em cará-
ter excepcional, permitir o uso de componentes ainda 
não homologados, desde que não seja comprometida 
a segurança de vôo.

 § 2° Considera-se aeronave experimental a fabri-
cada ou montada por construtor amador, permitindo-se 
na sua construção o emprego de materiais referidos 
no parágrafo anterior.

 § 3° Compete à autoridade aeronáutica regulamen-
tar a construção, operação e emissão de Certificado de 
Marca Experimental e Certificado de Autorização de Vôo 
Experimental para as aeronaves construídas por amadores.

SEÇÃO II 
Dos Certificados de Homologação

 Art. 68. A autoridade aeronáutica emitirá certifi-
cado de homologação de tipo de aeronave, motores, 
hélices e outros produtos aeronáuticos que satisfizerem 
as exigências e requisitos dos Regulamentos.

 § 1° Qualquer pessoa interessada pode requerer 
o certificado de que trata este artigo, observados os 
procedimentos regulamentares.
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 § 2° A emissão de certificado de homologação 
de tipo de aeronave é indispensável à obtenção do 
certificado de aeronavegabilidade.

 § 3° O disposto neste artigo e seus §§ 1° e 2° 
aplica-se aos produtos aeronáuticos importados, os 
quais deverão receber o certificado correspondente 
no Brasil.

 Art. 69. A autoridade aeronáutica emitirá os cer-
tificados de homologação de empresa destinada à fa-
bricação de produtos aeronáuticos, desde que o res-
pectivo sistema de fabricação e controle assegure que 
toda unidade fabricada atenderá ao projeto aprovado.

 Parágrafo único. Qualquer interessado em fabri-
car produto aeronáutico, de tipo já certificado, deverá 
requerer o certificado de homologação de empresa, 
na forma do respectivo Regulamento.

 Art. 70. A autoridade aeronáutica emitirá certifica-
dos de homologação de empresa destinada à execução 
de serviços de revisão, reparo e manutenção de aero-
nave, motores, hélices e outros produtos aeronáuticos.

 § 1° Qualquer oficina de manutenção de produ-
to aeronáutico deve possuir o certificado de que trata 
este artigo, obedecido o procedimento regulamentar.

 § 2° Todo explorador ou operador de aeronave 
deve executar ou fazer executar a manutenção de ae-
ronaves, motores, hélices e demais componentes, a 
fim de preservar as condições de segurança do pro-
jeto aprovado.

 § 3° A autoridade aeronáutica cancelará o cer-
tificado de aeronavegabilidade se constatar a falta de 
manutenção.

 § 4° A manutenção, no limite de até 100 (cem) 
horas, das aeronaves pertencentes aos aeroclubes 
que não disponham de oficina homologada, bem como 
das aeronaves mencionadas no § 4°, do artigo 107, 
poderá ser executada por mecânico licenciado pelo 
Ministério da Aeronáutica.

 Art. 71. Os certificados de homologação, previs-
tos nesta Seção, poderão ser emendados, modificados, 
suspensos ou cassados sempre que a segurança de 
vôo ou o interesse público o exigir.

 Parágrafo único. Salvo caso de emergência, o 
interessado será notificado para, no prazo que lhe for 
assinado, sanar qualquer irregularidade verificada.

CAPÍTULO V 
Sistema de Registro Aeronáutico Brasileiro

SEÇÃO I 
 Do Registro Aeronáutico Brasileiro

 Art. 72. O Registro Aeronáutico Brasileiro será 
público, único e centralizado, destinando-se a ter, em 
relação à aeronave, as funções de:

 I – emitir certificados de matrícula, de aeronave-
gabilidade e de nacionalidade de aeronaves sujeitas à 
legislação brasileira;

 II – reconhecer a aquisição do domínio na trans-
ferência por ato entre vivos e dos direitos reais de gozo 
e garantia, quando se tratar de matéria regulada por 
este Código;

 III – assegurar a autenticidade, inalterabilidade 
e conservação de documentos inscritos e arquivados;

 IV – promover o cadastramento geral.
 § 1° É obrigatório o fornecimento de certidão do 

que constar do Registro.
 § 2º O Registro Aeronáutico Brasileiro será re-

gulamentado pelo Poder Executivo.
 Art. 73. Somente são admitidos a registro:
 I – escrituras públicas, inclusive as lavradas em 

consulados brasileiros;
 II – documentos particulares, com fé pública, 

assinados pelas partes e testemunhas;
 III – atos autênticos de países estrangeiros, feitos 

de acordo com as leis locais, legalizados e traduzidos, 
na forma da lei, assim como sentenças proferidas por 
tribunais estrangeiros após homologação pelo Supre-
mo Tribunal Federal;

 IV – cartas de sentença, formais de partilha, 
certidões e mandados extraídos de autos de proces-
so judicial.

 Art. 74. No Registro Aeronáutico Brasileiro se-
rão feitas:

 I – a matrícula de aeronave, em livro próprio, 
por ocasião de primeiro registro no País, mediante os 
elementos constantes do título apresentado e da ma-
trícula anterior, se houver;

 II – a inscrição:
 a) de títulos, instrumentos ou documentos em que 

se institua, reconheça, transfira, modifique ou extinga 
o domínio ou os demais direitos reais sobre aeronave;

 b) de documentos relativos a abandono, perda, 
extinção ou alteração essencial de aeronave;

 c) de atos ou contratos de exploração ou utili-
zação, assim como de arresto, seqüestro, penhora e 
apreensão de aeronave.

 III – a averbação na matrícula e respectivo cer-
tificado das alterações que vierem a ser inscritas, as-
sim como dos contratos de exploração, utilização ou 
garantia;

 IV – a autenticação do Diário de Bordo de ae-
ronave brasileira;

 V – a anotação de usos e práticas aeronáuticas 
que não contrariem a lei, a ordem pública e os bons 
costumes.

 Art. 75. Poderá ser cancelado o registro, me-
diante pedido escrito do proprietário, sempre que não 
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esteja a aeronave ou os motores gravados, e com o 
consentimento por escrito do respectivo credor fiduci-
ário, hipotecário ou daquele em favor de quem cons-
tar ônus real.

 Parágrafo único. Nenhuma aeronave brasileira 
poderá ser transferida para o exterior se for objeto de 
garantia, a não ser com a expressa concordância do 
credor.

 Art. 76. Os emolumentos, relativos ao registro, 
serão pagos pelo interessado, de conformidade com 
normas aprovadas pelo Ministério da Aeronáutica.

SEÇÃO II 
Do Procedimento de Registro de Aeronaves

 Art. 77. Todos os títulos levados a registro rece-
berão no Protocolo o número que lhes competir, ob-
servada a ordem de entrada.

 Art. 78. O número de ordem determinará a prio-
ridade do título, e esta a preferência dos direitos de-
pendentes do registro.

 Art. 79. O título de natureza particular apresen-
tado em via única será arquivado no Registro Aero-
náutico Brasileiro, que fornecerá certidão do mesmo, 
ao interessado.

 Art. 80. Protocolizado o título, proceder-se-á aos 
registros, prevalecendo, para efeito de prioridade, os 
títulos prenotados no Protocolo sob número de ordem 
mais baixo.

 Art. 81. No Protocolo será anotada, à margem 
da prenotação, a exigência feita pela autoridade ae-
ronáutica.

 Parágrafo único. Opondo-se o interessado, o 
processo será solucionado pelo órgão competente do 
Ministério da Aeronáutica, com recurso à autoridade 
aeronáutica superior.

 Art. 82. Cessarão automaticamente os efeitos 
da prenotação se, decorridos 30 (trinta) dias do seu 
lançamento no Protocolo, não tiver o título sido regis-
trado por omissão do interessado em atender às exi-
gências legais.

 Art. 83. Em caso de permuta, serão feitas as 
inscrições nas matrículas correspondentes, sob um 
único número de ordem no Protocolo.

 Art. 84. O Diário de Bordo será apresentado ao 
Registro Aeronáutico Brasileiro para autenticação dos 
termos de abertura, encerramento e número de páginas.

 Parágrafo único. O Diário de Bordo deverá ser 
encadernado e suas folhas numeradas, contendo na 
primeira e na última, respectivamente, o termo de aber-
tura e encerramento com o número de suas páginas, 
devidamente autenticados pelo Registro Aeronáutico 
Brasileiro.

 Art. 85. O Registro Aeronáutico Brasileiro as-
sentará em livro próprio ex officio ou a pedido da as-
sociação de classe interessada os costumes e práti-
cas aeronáuticas que não contrariem a lei ou os bons 
costumes, após a manifestação dos órgãos jurídicos 
do Ministério da Aeronáutica.

CAPÍTULO VI 
Sistema de Investigação e Prevenção  

de Acidentes Aeronáuticos

 Art. 86. Compete ao Sistema de Investigação e 
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos planejar, orien-
tar, coordenar, controlar e executar as atividades de 
investigação e de prevenção de acidentes Aeronáuticos.

 § 1° (Vetado).
 § 2° A investigação de quaisquer outros acidentes 

relacionados com a infra-estrutura aeronáutica, desde 
que não envolva aeronaves, não está abrangida nas 
atribuições próprias da Comissão de Investigação de 
Acidentes Aeronáuticos.

 § 3° (Vetado).
 § 4° (Vetado).
 § 5° (Vetado).
 § 6° (Vetado).
 Art. 87. A prevenção de acidentes aeronáuticos 

é da responsabilidade de todas as pessoas, naturais 
ou jurídicas, envolvidas com a fabricação, manutenção, 
operação e circulação de aeronaves, bem assim com 
as atividades de apoio da infra-estrutura aeronáutica 
no território brasileiro.

 Art. 88. Toda pessoa que tiver conhecimento 
de qualquer acidente de aviação ou da existência de 
restos ou despojos de aeronave tem o dever de co-
municá-lo à autoridade pública mais próxima e pelo 
meio mais rápido.

 Parágrafo único. A autoridade pública que tiver 
conhecimento do fato ou nele intervier, comunica-lo-
-á imediatamente, sob pena de responsabilidade por 
negligência, à autoridade aeronáutica mais próxima 
do acidente.

 Art. 89. Exceto para efeito de salvar vidas, nenhu-
ma aeronave acidentada, seus restos ou coisas que 
por ela eram transportadas, podem ser vasculhados 
ou removidos, a não ser em presença ou com autori-
zação da autoridade aeronáutica.

 Art. 90. Sempre que forem acionados os servi-
ços de emergência de aeroporto para a prestação de 
socorro, o custo das despesas decorrentes será inde-
nizado pelo explorador da aeronave socorrida.

 Art. 91. As despesas de remoção e desinterdição 
do local do acidente aeronáutico, inclusive em aeró-
dromo, correrão por conta do explorador da aeronave 
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acidentada, desde que comprovada a sua culpa ou 
responsabilidade.

 Parágrafo único. Caso o explorador não dispo-
nha de recursos técnicos ou não providencie tempes-
tivamente a remoção da aeronave ou de seus restos, 
a administração do aeroporto encarregar-se-á dessa 
providência.

 Art. 92. Em caso de acidentes aéreos ocorridos 
por atos delituosos, far-se-á a comunicação à autori-
dade policial para o respectivo processo.

 Parágrafo único. Para o disposto no caput deste 
artigo, a autoridade policial, juntamente com as autori-
dades aeronáuticas, deverão considerar as infrações às 
Regulamentações Profissionais dos aeroviários e dos 
aeronautas, que possam ter concorrido para o evento.

 Art. 93. A correspondência transportada por 
aeronave acidentada deverá ser entregue, o mais 
rápido possível, à entidade responsável pelo serviço 
postal, que fará a devida comunicação à autoridade 
aduaneira mais próxima, no caso de remessas postais 
internacionais.

CAPÍTULO VII 
Sistema de Facilitação, Segurança da Aviação  

Civil e Coordenação do Transporte Aéreo

SEÇÃO I 
Da Facilitação do Transporte Aéreo

 Art. 94. O sistema de facilitação do transporte 
aéreo, vinculado ao Ministério da Aeronáutica, tem por 
objetivo estudar as normas e recomendações perti-
nentes da Organização de Aviação Civil Internacional 
– OACI e propor aos órgãos interessados as medidas 
adequadas a implementá-las no País, avaliando os 
resultados e sugerindo as alterações necessárias ao 
aperfeiçoamento dos serviços aéreos.

SEÇÃO II 
Da Segurança da Aviação Civil

 Art. 95. O Poder Executivo deverá instituir e regu-
lar a Comissão Nacional de Segurança da Aviação Civil.

 § 1° A Comissão mencionada no caput deste 
artigo tem como objetivos:

 I – assessorar os órgãos governamentais, rela-
tivamente à política e critérios de segurança;

 II – promover a coordenação entre:
 a) os serviços de controle de passageiros;
 b) a administração aeroportuária;
 c) o policiamento;
 d) as empresas de transporte aéreo;
 e) as empresas de serviços auxiliares.
 § 2° Compete, ainda, à referida Comissão de-

terminar as normas e medidas destinadas a prevenir 

e a enfrentar ameaças e atos contra a aviação civil e 
as instalações correlatas.

SEÇÃO III 
Da Coordenação do Transporte Aéreo Civil

 Art. 96. O Poder Executivo regulamentará o ór-
gão do sistema de coordenação do transporte aéreo 
civil, a fim de:

 I – propor medidas visando a:
 a) assegurar o desenvolvimento harmônico do 

transporte aéreo, no contexto de programas técnicos 
e econômico-financeiros específicos;

 b) acompanhar e fiscalizar a execução desses 
programas.

 II – apreciar, sob os aspectos técnico-aeronáu-
ticos e econonômico-financeiros, os pedidos de im-
portação e exportação de aeronaves civis e propor 
instruções para o incentivo da indústria nacional de 
natureza aeroespacial.

CAPÍTULO VIII 
Sistema de Formação e  

Adestramento de Pessoal

SEÇÃO I 
Dos Aeroclubes

 Art. 97. Aeroclube é toda sociedade civil com pa-
trimônio e administração próprios, com serviços locais 
e regionais, cujos objetivos principais são o ensino e 
a prática da aviação civil, de turismo e desportiva em 
todas as suas modalidades, podendo cumprir missões 
de emergência ou de notório interesse da coletividade.

 § 1º Os serviços aéreos prestados por aeroclu-
bes abrangem as atividades de:

 I – ensino e adestramento de pessoal de vôo;
 II – ensino e adestramento de pessoal da infra-

-estrutura aeronáutica;
 III – recreio e desportos.
 § 2º Os aeroclubes e as demais entidades afins, 

uma vez autorizadas a funcionar, são considerados 
como de utilidade pública.

SEÇÃO II 
Da Formação e Adestramento de Pessoal  

de Aviação Civil

 Art. 98. Os aeroclubes, escolas ou cursos de 
aviação ou de atividade a ela vinculada (artigo 15, §§ 
1° e 2°) somente poderão funcionar com autorização 
prévia de autoridade aeronáutica.

 § 1º As entidades de que trata este artigo, após 
serem autorizadas a funcionar, são consideradas de 
utilidade pública.
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 § 2º A formação e o adestramento de pessoal 
das Forças Armadas serão estabelecidos em legisla-
ção especial.

 Art. 99. As entidades referidas no artigo anterior 
só poderão funcionar com a prévia autorização do Mi-
nistério da Aeronáutica.

 Parágrafo único. O Poder Executivo baixará re-
gulamento fixando os requisitos e as condições para 
a autorização e o funcionamento dessas entidades, 
assim como para o registro dos respectivos professo-
res, aprovação de cursos, expedição e validade dos 
certificados de conclusão dos cursos e questões afins.

SEÇÃO III 
Da Formação e Adestramento de Pessoal  
Destinado à Infra-Estrutura Aeronáutica

 Art. 100. Os programas de desenvolvimento de 
ensino e adestramento de pessoal civil vinculado à 
infra-estrutura aeronáutica compreendem a forma-
ção, aperfeiçoamento e especialização de técnicos 
para todos os elementos indispensáveis, imediata ou 
mediatamente, à navegação aérea, inclusive à fabrica-
ção, revisão e manutenção de produtos aeronáuticos 
ou relativos à proteção ao (omissão do Diário Oficial).

 Parágrafo único. Cabe à autoridade aeronáuti-
ca expedir licença ou certificado de controladores de 
tráfego aéreo e de outros profissionais dos diversos 
setores de atividades vinculadas à navegação aérea 
e à infra-estrutura aeronáutica.

CAPÍTULO IX 
Sistema de Indústria Aeronáutica

 Art. 101. A indústria aeronáutica, constituída de 
empresas de fabricação, revisão, reparo e manutenção 
de produto aeronáutico ou relativo à proteção ao vôo 
depende de registro e de homologação (artigos 66 a 71).

CAPÍTULO X 
Dos Serviços Auxiliares

 Art. 102. São serviços auxiliares:
 I – as agências de carga aérea, os serviços de 

rampa ou de pista nos aeroportos e os relativos à ho-
telaria nos aeroportos;

 II – os demais serviços conexos à navegação 
aérea ou à infra-estrutura aeronáutica, fixados, em re-
gulamento, pela autoridade aeronáutica.

 § 1° (Vetado).
 § 2° Serão permitidos convênios entre empresas 

nacionais e estrangeiras, para que cada uma opere em 
seu respectivo país, observando-se suas legislações 
específicas.

 Art. 103. Os serviços de controle aduaneiro nos 
aeroportos internacionais serão executados de con-
formidade com lei específica.

 Art. 104. Todos os equipamentos e serviços de 
terra utilizados no atendimento de aeronaves, pas-
sageiros, bagagem e carga são de responsabilidade 
dos transportadores ou de prestadores autônomos de 
serviços auxiliares.

CAPÍTULO XI 
Sistema de Coordenação da Infra-Estrutura  

Aeronáutica

 Art. 105. Poderá ser instalado órgão ou Comis-
são com o objetivo de:

 I – promover o planejamento integrado da infra-
-estrutura aeronáutica e sua harmonização com as 
possibilidades econômico-financeiras do País;

 II – coordenar os diversos sistemas ou subsis-
temas;

 III – estudar e propor as medidas adequadas 
ao funcionamento harmônico dos diversos sistemas 
ou subsistemas;

 IV – coordenar os diversos registros e homolo-
gações exigidos por lei.

TÍTULO IV 
Das Aeronaves

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

 Art. 106. Considera-se aeronave todo aparelho 
manobrável em vôo, que possa sustentar-se e circular 
no espaço aéreo, mediante reações aerodinâmicas, 
apto a transportar pessoas ou coisas.

 Parágrafo único. A aeronave é bem móvel regis-
trável para o efeito de nacionalidade, matrícula, aero-
navegabilidade (artigos 72, I, 109 e 114), transferência 
por ato entre vivos (artigos 72, II e 115, IV), constituição 
de hipoteca (artigos 72, II e 138), publicidade (artigos 
72, III e 117) e cadastramento geral (artigo 72, V).

 Art. 107. As aeronaves classificam-se em civis 
e militares.

 § 1° Consideram-se militares as integrantes das 
Forças Armadas, inclusive as requisitadas na forma da 
lei, para missões militares (artigo 3°, I).

 § 2° As aeronaves civis compreendem as aero-
naves públicas e as aeronaves privadas.

 § 3° As aeronaves públicas são as destinadas ao 
serviço do Poder Público, inclusive as requisitadas na 
forma da lei; todas as demais são aeronaves privadas.

 § 4° As aeronaves a serviço de entidades da 
Administração Indireta Federal, Estadual ou Municipal 
são consideradas, para os efeitos deste Código, aero-
naves privadas (artigo 3°, II).

 § 5° Salvo disposição em contrário, os preceitos 
deste Código não se aplicam às aeronaves militares, 
reguladas por legislação especial (artigo 14, § 6°).
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CAPÍTULO II 
Da Nacionalidade, Matrícula  

e Aeronavegabilidade

SEÇÃO I 
Da Nacionalidade e Matrícula

 Art. 108. A aeronave é considerada da naciona-
lidade do Estado em que esteja matriculada.

 Art. 109. O Registro Aeronáutico Brasileiro, no 
ato da inscrição, após a vistoria técnica, atribuirá as 
marcas de nacionalidade e matrícula, identificadoras 
da aeronave.

 § 1° A matrícula confere nacionalidade brasi-
leira à aeronave e substitui a matrícula anterior, sem 
prejuízo dos atos jurídicos realizados anteriormente.

 § 2° Serão expedidos os respectivos certificados 
de matrícula e nacionalidade e de aeronavegabilidade.

 Art. 110. A matrícula de aeronave já matriculada 
em outro Estado pode ser efetuada pelo novo adqui-
rente, mediante a comprovação da transferência da 
propriedade; ou pelo explorador, mediante o expresso 
consentimento do titular do domínio.

 Parágrafo único. O consentimento do proprietário 
pode ser manifestado, por meio de mandato especial, 
em cláusula do respectivo contrato de utilização de 
aeronave, ou em documento separado.

 Art. 111 A matrícula será provisória quando:
 I – feita pelo explorador, usuário, arrendatário, 

promitente-comprador ou por quem, sendo possuidor, 
não tenha a propriedade, mas tenha o expresso manda-
to ou consentimento do titular do domínio da aeronave;

 II – o vendedor reserva, para si a propriedade 
da aeronave até o pagamento total do preço ou até o 
cumprimento de determinada condição, mas consen-
te, expressamente, que o comprador faça a matrícula.

 § 1° A ocorrência da condição resolutiva, es-
tabelecida no contrato, traz como conseqüência o 
cancelamento da matrícula, enquanto a quitação ou 
a ocorrência de condição suspensiva autoriza a ma-
trícula definitiva.

 § 2° O contrato de compra e venda, a prazo, des-
de que o vendedor não reserve para si a propriedade, 
enseja a matrícula definitiva.

 Art. 112. As marcas de nacionalidade e matrícula 
serão canceladas:

 I – a pedido do proprietário ou explorador quan-
do deva inscrevê-la em outro Estado, desde que não 
exista proibição legal (artigo 75 e Parágrafo único);

 II – ex officio quando matriculada em outro país;
 III – quando ocorrer o abandono ou perecimento 

da aeronave.

 Art. 113. As inscrições constantes do Registro 
Aeronáutico Brasileiro serão averbadas no certificado 
de matrícula da aeronave.

SEÇÃO II 
Do Certificado de Aeronavegabilidade

 Art. 114. Nenhuma aeronave poderá ser autori-
zada para o vôo sem a prévia expedição do correspon-
dente certificado de aeronavegabilidade que só será 
válido durante o prazo estipulado e enquanto obser-
vadas as condições obrigatórias nele mencionadas 
(artigos 20 e 68, § 2°).

 § 1º São estabelecidos em regulamento os re-
quisitos, condições e provas necessários à obtenção 
ou renovação do certificado, assim como o prazo de 
vigência e casos de suspensão ou cassação.

 § 2° Poderão ser convalidados os certificados 
estrangeiros de aeronavegabilidade que atendam aos 
requisitos previstos no regulamento de que trata o 
parágrafo anterior, e às condições aceitas internacio-
nalmente.

CAPÍTULO III 
Da Propriedade e Exploração da Aeronave

SEÇÃO I 
Da Propriedade da Aeronave

 Art. 115. Adquire-se a propriedade da aeronave:
 I – por construção;
 II – por usucapião;
 III – por direito hereditário;
 IV – por inscrição do título de transferência no 

Registro Aeronáutico Brasileiro;
 V – por transferência legal (artigos 145 e 190).
 § 1º Na transferência da aeronave estão sempre 

compreendidos, salvo cláusula expressa em contrário, 
os motores, equipamentos e instalações internas.

 § 2º Os títulos translativos da propriedade de 
aeronave, por ato entre vivos, não transferem o seu 
domínio, senão da data em que se inscreverem no 
Registro Aeronáutico Brasileiro.

 Art. 116. Considera-se proprietário da aeronave 
a pessoa natural ou jurídica que a tiver:

 I – construído, por sua conta;
 II – mandado construir, mediante contrato;
 III – adquirido por usucapião, por possuí-la como 

sua, baseada em justo título e boa-fé, sem interrupção 
nem oposição durante 5 (cinco) anos;

 IV – adquirido por direito hereditário;
 V – inscrito em seu nome no Registro Aeronáutico 

Brasileiro, consoante instrumento público ou particular, 
judicial ou extrajudicial (artigo 115, IV).
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 § 1º Deverá constar da inscrição e da matrícu-
la o nome daquele a quem, no título de aquisição, for 
transferida a propriedade da aeronave.

 § 2º Caso a inscrição e a matrícula sejam efetua-
das por possuidor que não seja titular da propriedade da 
aeronave, deverá delas constar o nome do proprietário e 
a averbação do seu expresso mandato ou consentimento.

 Art. 117. Para fins de publicidade e continuida-
de, serão também inscritos no Registro Aeronáutico 
Brasileiro:

 I – as arrematações e adjudicações em hasta 
pública;

 II – as sentenças de divórcio, de nulidade ou anu-
lações de casamento quando nas respectivas partilhas 
existirem aeronaves;

 III – as sentenças de extinção de condomínio;
 IV – as sentenças de dissolução ou liquidação 

de sociedades, em que haja aeronaves a partilhar;
 V – as sentenças que, nos inventários, arrola-

mentos e partilhas, adjudicarem aeronaves em paga-
mento de dívidas da herança;

 VI – as sentenças ou atos de adjudicação, assim 
como os formais ou certidões de partilha na sucessão 
legítima ou testamentária;

 VII – as sentenças declaratórias de usucapião.
 Art. 118. Os projetos de construção, quando por 

conta do próprio fabricante, ou os contratos de cons-
trução quando por conta de quem a tenha contratado 
serão inscritos no Registro Aeronáutico Brasileiro.

 § 1° No caso de hipoteca de aeronave em construção 
mediante contrato, far-se-ão, ao mesmo tempo, a inscri-
ção do respectivo contrato de construção e a da hipoteca.

 § 2° No caso de hipoteca de aeronave em constru-
ção por conta do fabricante faz-se, no mesmo ato, a ins-
crição do projeto de construção e da respectiva hipoteca.

 § 3° Quando não houver hipoteca de aeronave 
em construção, far-se-á a inscrição do projeto cons-
truído por ocasião do pedido de matrícula.

 Art. 119. As aeronaves em processo de homo-
logação, as destinadas à pesquisa e desenvolvimento 
para fins de homologação e as produzidas por amado-
res estão sujeitas à emissão de certificados de auto-
rização de vôo experimental e de marca experimental 
(artigos 17, Parágrafo único, e 67, § 1°).

 Art. 120. Perde-se a propriedade da aeronave pela 
alienação, renúncia, abandono, perecimento, desapro-
priação e pelas causas de extinção previstas em lei.

 § 1° Ocorre o abandono da aeronave ou de parte 
dela quando não for possível determinar sua legítima 
origem ou quando manifestar-se o proprietário, de 
modo expresso, no sentido de abandoná-la.

 § 2° Considera-se perecida a aeronave quando 
verificada a impossibilidade de sua recuperação ou 

após o transcurso de mais de 180 (cento e oitenta) 
dias a contar da data em que dela se teve a última 
notícia oficial.

 § 3° Verificado, em inquérito administrativo, o 
abandono ou perecimento da aeronave, será cance-
lada ex officio a respectiva matrícula.

 Art. 121. O contrato que objetive a transferência 
da propriedade de aeronave ou a constituição sobre 
ela de direito real poderá ser elaborado por instrumento 
público ou particular.

 Parágrafo único. No caso de contrato realizado 
no exterior aplica-se o disposto no artigo 73, item III.

SEÇÃO II 
Da Exploração e do Explorador de Aeronave

 Art. 122. Dá-se a exploração da aeronave quando 
uma pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, a utiliza, 
legitimamente, por conta própria, com ou sem fins lucrativos.

 Art. 123. Considera-se operador ou explorador 
de aeronave:

 I – a pessoa jurídica que tem a concessão dos 
serviços de transporte público regular ou a autoriza-
ção dos serviços de transporte público não regular, de 
serviços especializados ou de táxi-aéreo;

 II – o proprietário da aeronave ou quem a use 
diretamente ou através de seus prepostos, quando se 
tratar de serviços aéreos privados;

 III – o fretador que reservou a condução técnica 
da aeronave, a direção e a autoridade sobre a tripulação;

 IV – o arrendatário que adquiriu a condução técnica 
da aeronave arrendada e a autoridade sobre a tripulação.

 Art. 124. Quando o nome do explorador estiver 
inscrito no Registro Aeronáutico Brasileiro, mediante 
qualquer contrato de utilização, exclui-se o proprietário 
da aeronave da responsabilidade inerente à explora-
ção da mesma.

 § 1° O proprietário da aeronave será reputado 
explorador, até prova em contrário, se o nome deste 
não constar no Registro Aeronáutico Brasileiro.

 § 2° Provando-se, no caso do parágrafo anterior, 
que havia explorador, embora sem ter o seu nome ins-
crito no Registro Aeronáutico Brasileiro, haverá solida-
riedade do explorador e do proprietário por qualquer 
infração ou dano resultante da exploração da aeronave.

CAPÍTULO IV 
Dos Contratos sobre Aeronave

SEÇÃO I 
Do Contrato de Construção de Aeronave

 Art. 125. O contrato de construção de aeronave 
deverá ser inscrito no Registro Aeronáutico Brasileiro.

 Parágrafo único. O contrato referido no caput 
deste artigo deverá ser submetido à fiscalização do 
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Ministério da Aeronáutica, que estabelecerá as nor-
mas e condições de construção.

 Art. 126. O contratante que encomendou a cons-
trução da aeronave, uma vez inscrito o seu contrato 
no Registro Aeronáutico Brasileiro, adquire, origina-
riamente, a propriedade da aeronave, podendo dela 
dispor e reavê-la do poder de quem quer que injusta-
mente a possua.

SEÇÃO II 
Do Arrendamento

 Art. 127. Dá-se o arrendamento quando uma das 
partes se obriga a ceder à outra, por tempo determi-
nado, o uso e gozo de aeronave ou de seus motores, 
mediante certa retribuição.

 Art. 128. O contrato deverá ser feito por instrumen-
to público ou particular, com a assinatura de duas tes-
temunhas, e inscrito no Registro Aeronáutico Brasileiro.

 Art. 129. O arrendador é obrigado:
 I – a entregar ao arrendatário a aeronave ou o 

motor, no tempo e lugar convencionados, com a do-
cumentação necessária para o vôo, em condições de 
servir ao uso a que um ou outro se destina, e a mantê-
-los nesse estado, pelo tempo do contrato, salvo cláu-
sula expressa em contrário;

 II – a garantir, durante o tempo do contrato, o 
uso pacífico da aeronave ou do motor.

 Parágrafo único. Pode o arrendador obrigar-se, 
também, a entregar a aeronave equipada e tripulada, 
desde que a direção e condução técnica fiquem a car-
go do arrendatário.

 Art. 130. O arrendatário é obrigado:
 I – a fazer uso da coisa arrendada para o des-

tino convencionado e dela cuidar como se sua fosse;
 II – a pagar, pontualmente, o aluguel, nos prazos, 

lugar e condições acordadas;
 III – a restituir ao arrendador a coisa arrendada, 

no estado em que a recebeu, ressalvado o desgaste 
natural decorrente do uso regular.

 Art. 131. A cessão do arrendamento e o subar-
rendamento só poderão ser realizados por contrato 
escrito, com o consentimento expresso do arrendador 
e a inscrição no Registro Aeronáutico Brasileiro.

 Art. 132. A não inscrição do contrato de arrenda-
mento ou de subarrendamento determina que o arren-
dador, o arrendatário e o subarrendatário, se houver, 
sejam responsáveis pelos danos e prejuízos causados 
pela aeronave.

SEÇÃO III 
Do Fretamento

 Art. 133. Dá-se o fretamento quando uma das 
partes, chamada fretador, obriga-se para com a outra, 

chamada afretador, mediante o pagamento por este, 
do frete, a realizar uma ou mais viagens preestabeleci-
das ou durante certo período de tempo, reservando-se 
ao fretador o controle sobre a tripulação e a condução 
técnica da aeronave.

 Art. 134. O contrato será por instrumento públi-
co ou particular, sendo facultada a sua inscrição no 
Registro Aeronáutico Brasileiro (artigos 123 e 124).

 Art. 135. O fretador é obrigado:
 I – a colocar à disposição do afretador aeronave 

equipada e tripulada, com os documentos necessários 
e em estado de aeronavegabilidade;

 II – a realizar as viagens acordadas ou a manter 
a aeronave à disposição do afretador, durante o tempo 
convencionado.

 Art. 136. O afretador é obrigado:
 I – a limitar o emprego da aeronave ao uso para o 

qual foi contratada e segundo as condições do contrato;
 II – a pagar o frete no lugar, tempo e condições 

acordadas.

SEÇÃO IV 
Do Arrendamento Mercantil de Aeronave

 Art. 137. O arrendamento mercantil deve ser 
inscrito no Registro Aeronáutico Brasileiro, mediante 
instrumento público ou particular com os seguintes 
elementos:

 I – descrição da aeronave com o respectivo valor;
 II – prazo do contrato, valor de cada prestação 

periódica, ou o critério para a sua determinação, data 
e local dos pagamentos;

 III – cláusula de opção de compra ou de renova-
ção contratual, como faculdade do arrendatário;

 IV – indicação do local, onde a aeronave deverá 
estar matriculada durante o prazo do contrato.

 § 1° Quando se tratar de aeronave proveniente 
do exterior, deve estar expresso o consentimento em 
que seja inscrita a aeronave no Registro Aeronáutico 
Brasileiro com o cancelamento da matrícula primitiva, 
se houver.

 § 2° Poderão ser aceitas, nos respectivos con-
tratos, as cláusulas e condições usuais nas operações 
de leasing internacional, desde que não contenha qual-
quer cláusula contrária à Constituição Brasileira ou às 
disposições deste Código.

CAPÍTULO V 
Da Hipoteca e Alienação Fiduciária de Aeronave

SEÇÃO I 
Da Hipoteca Convencional

 Art. 138. Poderão ser objeto de hipoteca as ae-
ronaves, motores, partes e acessórios de aeronaves, 
inclusive aquelas em construção.
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 § 1° Não pode ser objeto de hipoteca, enquan-
to não se proceder à matrícula definitiva, a aeronave 
inscrita e matriculada provisoriamente, salvo se for 
para garantir o contrato, com base no qual se fez a 
matrícula provisória.

 § 2° A referência à aeronave, sem ressalva, com-
preende todos os equipamentos, motores, instalações 
e acessórios, constantes dos respectivos certificados 
de matrícula e aeronavegabilidade.

 § 3° No caso de incidir sobre motores, deverão 
eles ser inscritos e individuados no Registro Aeronáutico 
Brasileiro, no ato da inscrição da hipoteca, produzindo 
esta os seus efeitos ainda que estejam equipando ae-
ronave hipotecada a distinto credor, exceto no caso de 
haver nos respectivos contratos cláusula permitindo a 
rotatividade dos motores.

 § 4º Concluída a construção, a hipoteca esten-
der-se-á à aeronave se recair sobre todos os compo-
nentes; mas continuará a gravar, apenas, os motores 
e equipamentos individuados, se somente sobre eles 
incidir a garantia.

 § 5° Durante o contrato, o credor poderá inspe-
cionar o estado dos bens, objeto da hipoteca.

 Art. 139. Só aquele que pode alienar a aerona-
ve poderá hipotecá-la e só a aeronave que pode ser 
alienada poderá ser dada em hipoteca.

 Art. 140. A aeronave comum a 2 (dois) ou mais 
proprietários só poderá ser dada em hipoteca com 
o consentimento expresso de todos os condôminos.

 Art. 141. A hipoteca constituir-se-á pela inscrição 
do contrato no Registro Aeronáutico Brasileiro e com 
a averbação no respectivo certificado de matrícula.

 Art. 142. Do contrato de hipoteca deverão constar:
 I – o nome e domicílio das partes contratantes;
 II – a importância da dívida garantida, os res-

pectivos juros e demais consectários legais, o termo 
e lugar de pagamento;

 III – as marcas de nacionalidade e matrícula da 
aeronave, assim como os números de série de suas 
partes componentes;

 IV – os seguros que garantem o bem hipotecado.
 § 1° Quando a aeronave estiver em constru-

ção, do instrumento deverá constar a descrição de 
conformidade com o contrato, assim como a etapa da 
fabricação, se a hipoteca recair sobre todos os com-
ponentes; ou a individuação das partes e acessórios 
se sobre elas incidir a garantia.

 § 2° No caso de contrato de hipoteca realizado 
no exterior, devem ser observadas as indicações pre-
vistas no artigo 73, item III.

 Art. 143. O crédito hipotecário aéreo prefere a 
qualquer outro, com exceção dos resultantes de:

 I – despesas judiciais, crédito trabalhista, tribu-
tário e proveniente de tarifas aeroportuárias;

 II – despesas por socorro prestado; gastos efe-
tuados pelo comandante da aeronave, no exercício de 
suas funções, quando indispensáveis à continuação 
da viagem; e despesas efetuadas com a conservação 
da aeronave.

 Parágrafo único. A preferência será exercida:
 a) no caso de perda ou avaria da aeronave, so-

bre o valor do seguro;
 b) no caso de destruição ou inutilização, sobre o 

valor dos materiais recuperados ou das indenizações 
recebidas de terceiros;

 c) no caso de desapropriação, sobre o valor da 
indenização.

SEÇÃO II 
Da Hipoteca Legal

 Art. 144. Será dada em favor da União a hipoteca 
legal das aeronaves, peças e equipamentos adquiridos 
no exterior com aval, fiança ou qualquer outra garantia 
do Tesouro Nacional ou de seus agentes financeiros.

 Art. 145. Os bens mencionados no artigo ante-
rior serão adjudicados à União, se esta o requerer no 
Juízo Federal, comprovando:

 I – a falência, insolvência, liquidação judicial ou 
extrajudicial, antes de concluído o pagamento do dé-
bito garantido pelo Tesouro Nacional ou seus agentes 
financeiros;

 II – a ocorrência dos fatos previstos no artigo 
189, I e II deste Código.

 Art. 146. O débito que tenha de ser pago pela 
União ou seus agentes financeiros, vencido ou vin-
cendo, será cobrado do adquirente ou da massa falida 
pelos valores despendidos por ocasião do pagamento.

 § 1° A conversão da moeda estrangeira, se for 
o caso, será feita pelo câmbio do dia, observada a le-
gislação complementar pertinente.

 § 2° O valor das aeronaves adjudicadas à União 
será o da data da referida adjudicação.

 § 3° Do valor do crédito previsto neste artigo será 
deduzido o valor das aeronaves adjudicadas à União, 
cobrando-se o saldo.

 § 4° Se o valor das aeronaves for maior do que as 
importâncias despendidas ou a despender, pela União 
ou seus agentes financeiros, poderá aquela vender em 
leilão as referidas aeronaves pelo valor da avaliação.

 § 5° Com o preço alcançado, pagar-se-ão as 
quantias despendidas ou a despender, e o saldo de-
positar-se-á, conforme o caso, em favor da massa fa-
lida ou liquidante.
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 § 6° Se no primeiro leilão não alcançar lance 
superior ou igual à avaliação, far-se-á, no mesmo dia, 
novo leilão condicional pelo maior preço.

 § 7° Se o preço alcançado no leilão não for su-
perior ao crédito da União, poderá esta optar pela ad-
judicação a seu favor.

 Art. 147. Far-se-á ex officio a inscrição no Re-
gistro Aeronáutico Brasileiro:

 I – da hipoteca legal;
 II – da adjudicação de que tratam os artigos 145, 

146, § 7° e 190 deste Código.
 Parágrafo único. Os atos jurídicos, de que cuida 

o artigo, produzirão efeitos ainda que não levados a 
registro no tempo próprio.

SEÇÃO III 
Da Alienação Fiduciária

 Art. 148. A alienação fiduciária em garantia trans-
fere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta 
da aeronave ou de seus equipamentos, independen-
temente da respectiva tradição, tornando-se o devedor 
o possuidor direto e depositário com todas as respon-
sabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo 
com a lei civil e penal.

 Art. 149. A alienação fiduciária em garantia de 
aeronave ou de seus motores deve ser feita por ins-
trumento público ou particular, que conterá:

 I – o valor da dívida, a taxa de juros, as comis-
sões, cuja cobrança seja permitida, a cláusula penal e 
a estipulação da correção monetária, se houver, com 
a indicação exata dos índices aplicáveis;

 II – a data do vencimento e o local do pagamento;
 III – a descrição da aeronave ou de seus moto-

res, com as indicações constantes do registro e dos 
respectivos certificados de matrícula e de aeronave-
gabilidade.

 § 1° No caso de alienação fiduciária de aerona-
ve em construção ou de seus componentes, do ins-
trumento constará a descrição conforme o respectivo 
contrato e a etapa em que se encontra.

 § 2° No caso do parágrafo anterior, o domínio 
fiduciário transferir-se-á, no ato do registro, sobre as 
partes componentes, e estender-se-á à aeronave cons-
truída, independente de formalidade posterior.

 Art. 150. A alienação fiduciária só tem validade 
e eficácia após a inscrição no Registro Aeronáutico 
Brasileiro.

 Art. 151. No caso de inadimplemento da obri-
gação garantida, o credor fiduciário poderá alienar o 
objeto da garantia a terceiros e aplicar o respectivo 
preço no pagamento do seu crédito e das despesas 
decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o 
saldo, se houver.

 § 1° Se o preço não bastar para pagar o crédito 
e despesas, o devedor continuará obrigado pelo pa-
gamento do saldo.

 § 2° Na falência, liquidação ou insolvência do 
devedor, fica assegurado ao credor o direito de pedir 
a restituição do bem alienado fiduciáriamente.

 § 3° O proprietário fiduciário ou credor poderá 
proceder à busca e apreensão judicial do bem aliena-
do fiduciáriamente, diante da mora ou inadimplemento 
do credor.

 Art. 152. No caso de falência, insolvência, liquida-
ção judicial ou extrajudicial do adquirente ou importador, 
sem o pagamento do débito para com o vendedor, e 
de ter o Tesouro Nacional ou seus agentes financeiros 
de pagá-lo, a União terá o direito de receber a quantia 
despendida com as respectivas despesas e consectá-
rios legais, deduzido o valor das aeronaves, peças e 
equipamentos, objeto da garantia, procedendo-se de 
conformidade com o disposto em relação à hipoteca 
legal (artigos 144 e 145).

CAPÍTULO VI 
Do Seqüestro, da Penhora  
e Apreensão da Aeronave

SEÇÃO I 
Do Seqüestro da Aeronave

 Art. 153. Nenhuma aeronave empregada em 
serviços aéreos públicos (artigo 175) poderá ser ob-
jeto de seqüestro.

 Parágrafo único. A proibição é extensiva à ae-
ronave que opera serviço de transporte não regular, 
quando estiver pronta para partir e no curso de via-
gem da espécie.

 Art. 154. Admite-se o seqüestro:
 I – em caso de desapossamento da aeronave 

por meio ilegal;
 II – em caso de dano à propriedade privada pro-

vocado pela aeronave que nela fizer pouso forçado.
 Parágrafo único. Na hipótese do inciso II, não será 

admitido o seqüestro se houver prestação de caução 
suficiente a cobrir o prejuízo causado.

SEÇÃO II 
Da Penhora ou Apreensão da Aeronave

 Art. 155. Toda vez que, sobre aeronave ou seus 
motores, recair penhora ou apreensão, esta deverá ser 
averbada no Registro Aeronáutico Brasileiro.

 § 1° Em caso de penhora ou apreensão judicial 
ou administrativa de aeronaves, ou seus motores, des-
tinados ao serviço público de transporte aéreo regular, 
a autoridade judicial ou administrativa determinará a 
medida, sem que se interrompa o serviço.
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 § 2° A guarda ou depósito de aeronave penho-
rada ou de qualquer modo apreendida judicialmente 
far-se-á de conformidade com o disposto nos artigos 
312 a 315 deste Código.

TÍTULO V 
Da Tripulação

CAPÍTULO I 
Da Composição da Tripulação

 Art. 156. São tripulantes as pessoas devidamente 
habilitadas que exercem função a bordo de aeronaves.

 § 1° A função remunerada a bordo de aeronaves 
nacionais é privativa de titulares de licenças específicas, 
emitidas pelo Ministério da Aeronáutica e reservada a 
brasileiros natos ou naturalizados.

 § 2° A função não remunerada, a bordo de ae-
ronave de serviço aéreo privado (artigo 177) pode ser 
exercida por tripulantes habilitados, independente de 
sua nacionalidade.

 § 3° No serviço aéreo internacional poderão ser 
empregados comissários estrangeiros, contanto que 
o número não exceda 1/3 (um terço) dos comissários 
a bordo da mesma aeronave.

 Art. 157. Desde que assegurada a admissão de 
tripulantes brasileiros em serviços aéreos públicos de 
determinado país, deve-se promover acordo bilateral 
de reciprocidade.

 Art. 158. A juízo da autoridade aeronáutica po-
derão ser admitidos como tripulantes, em caráter pro-
visório, instrutores estrangeiros, na falta de tripulantes 
brasileiros.

 Parágrafo único. O prazo do contrato de instruto-
res estrangeiros, de que trata este artigo, não poderá 
exceder de 6 (seis) meses.

 Art. 159. Na forma da regulamentação pertinen-
te e de acordo com as exigências operacionais, a tri-
pulação constituir-se-á de titulares de licença de vôo 
e certificados de capacidade física e de habilitação 
técnica, que os credenciem ao exercício das respec-
tivas funções.

CAPÍTULO II 
Das Licenças e Certificados

 Art. 160. A licença de tripulantes e os certifica-
dos de habilitação técnica e de capacidade física serão 
concedidos pela autoridade aeronáutica, na forma de 
regulamentação específica.

 Parágrafo único. A licença terá caráter perma-
nente e os certificados vigorarão pelo período neles 
estabelecido, podendo ser revalidados.

 Art. 161. Será regulada pela legislação brasilei-
ra a validade da licença e o certificado de habilitação 
técnica de estrangeiros, quando inexistir convenção ou 

ato internacional vigente no Brasil e no Estado que os 
houver expedido.

 Parágrafo único. O disposto no caput do presente 
artigo aplica-se a brasileiro titular de licença ou certifi-
cado obtido em outro país.

 Art. 162. Cessada a validade do certificado de 
habilitação técnica ou de capacidade física, o titular 
da licença ficará impedido do exercício da função nela 
especificada.

 Art. 163. Sempre que o titular de licença apre-
sentar indício comprometedor de sua aptidão técnica 
ou das condições físicas estabelecidas na regula-
mentação específica, poderá ser submetido a novos 
exames técnicos ou de capacidade física, ainda que 
válidos estejam os respectivos certificados.

 Parágrafo único. Do resultado dos exames aci-
ma especificados caberá recurso dos interessados à 
Comissão técnica especializada ou à junta médica.

 Art. 164. Qualquer dos certificados de que tratam 
os artigos anteriores poderá ser cassado pela auto-
ridade aeronáutica se comprovado, em processo ad-
ministrativo ou em exame de saúde, que o respectivo 
titular não possui idoneidade profissional ou não está 
capacitado para o exercício das funções especificadas 
em sua licença.

 Parágrafo único. No caso do presente artigo, 
aplica-se o disposto no Parágrafo único do artigo 163.

CAPÍTULO III 
Do Comandante de Aeronave

 Art. 165. Toda aeronave terá a bordo um Co-
mandante, membro da tripulação, designado pelo 
proprietário ou explorador e que será seu preposto 
durante a viagem.

 Parágrafo único. O nome do Comandante e dos 
demais tripulantes constarão do Diário de Bordo.

 Art. 166. O Comandante é responsável pela ope-
ração e segurança da aeronave.

 § 1° O Comandante será também responsável 
pela guarda de valores, mercadorias, bagagens des-
pachadas e mala postal, desde que lhe sejam asse-
guradas pelo proprietário ou explorador condições de 
verificar a quantidade e estado das mesmas.

 § 2° Os demais membros da tripulação ficam 
subordinados, técnica e disciplinarmente, ao Coman-
dante da aeronave.

 § 3° Durante a viagem, o Comandante é o res-
ponsável, no que se refere à tripulação, pelo cumpri-
mento da regulamentação profissional no tocante a:

 I – limite da jornada de trabalho;
 II – limites de vôo;
 III – intervalos de repouso;
 IV – fornecimento de alimentos.
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 Art. 167. O Comandante exerce autoridade ine-
rente à função desde o momento em que se apresenta 
para o vôo até o momento em que entrega a aeronave, 
concluída a viagem.

 Parágrafo único. No caso de pouso forçado, a 
autoridade do Comandante persiste até que as autori-
dades competentes assumam a responsabilidade pela 
aeronave, pessoas e coisas transportadas.

 Art. 168 Durante o período de tempo previsto no 
artigo 167, o Comandante exerce autoridade sobre as 
pessoas e coisas que se encontrem a bordo da aero-
nave e poderá:

 I – desembarcar qualquer delas, desde que com-
prometa a boa ordem, a disciplina, ponha em risco a 
segurança da aeronave ou das pessoas e bens a bordo;

 II – tomar as medidas necessárias à proteção 
da aeronave e das pessoas ou bens transportados;

 III – alijar a carga ou parte dela, quando indis-
pensável à segurança de vôo (artigo 16, § 3º).

 Parágrafo único. O Comandante e o explorador 
da aeronave não serão responsáveis por prejuízos ou 
conseqüências decorrentes de adoção das medidas 
disciplinares previstas neste artigo, sem excesso de 
poder.

 Art. 169. Poderá o Comandante, sob sua respon-
sabilidade, adiar ou suspender a partida da aeronave, 
quando julgar indispensável à segurança do vôo.

 Art. 170. O Comandante poderá delegar a outro 
membro da tripulação as atribuições que lhe competem, 
menos as que se relacionem com a segurança do vôo.

 Art. 171. As decisões tomadas pelo Comandante 
na forma dos artigos 167, 168, 169 e 215, Parágrafo 
único, inclusive em caso de alijamento (artigo 16, § 
3°), serão registradas no Diário de Bordo e, concluída 
a viagem, imediatamente comunicadas à autoridade 
aeronáutica.

 Parágrafo único. No caso de estar a carga sujeita 
a controle aduaneiro, será o alijamento comunicado à 
autoridade fazendária mais próxima.

 Art. 172. O Diário de Bordo, além de mencionar 
as marcas de nacionalidade e matrícula, os nomes do 
proprietário e do explorador, deverá indicar para cada 
vôo a data, natureza do vôo (privado aéreo, transporte 
aéreo regular ou não regular), os nomes dos tripulan-
tes, lugar e hora da saída e da chegada, incidentes e 
observações, inclusive sobre infra-estrutura de proteção 
ao vôo que forem de interesse da segurança em geral.

 Parágrafo único. O Diário de Bordo referido no 
caput deste artigo deverá estar assinado pelo piloto 
Comandante, que é o responsável pelas anotações, 
aí também incluídos os totais de tempos de vôo e de 
jornada.

 Art. 173. O Comandante procederá ao assen-
to, no Diário de Bordo, dos nascimentos e óbitos que 
ocorrerem durante a viagem, e dele extrairá cópia para 
os fins de direito.

 Parágrafo único. Ocorrendo mal súbito ou óbi-
to de pessoas, o Comandante providenciará, na pri-
meira escala, o comparecimento de médicos ou da 
autoridade policial local, para que sejam tomadas as 
medidas cabíveis.

TÍTULO VI 
Dos Serviços Aéreos

CAPÍTULO I 
Introdução

 Art. 174. Os serviços aéreos compreendem os 
serviços aéreos privados (artigos 177 a 179) e os ser-
viços aéreos públicos (artigos 180 a 221).

 Art. 175. Os serviços aéreos públicos abrangem 
os serviços aéreos especializados públicos e os servi-
ços de transporte aéreo público de passageiro, carga 
ou mala postal, regular ou não regular, doméstico ou 
internacional.

 § 1° A relação jurídica entre a União e o empre-
sário que explora os serviços aéreos públicos pauta-se 
pelas normas estabelecidas neste Código e legislação 
complementar e pelas condições da respectiva con-
cessão ou autorização.

 § 2º A relação jurídica entre o empresário e 
o usuário ou beneficiário dos serviços é contratual, 
regendo-se pelas respectivas normas previstas neste 
Código e legislação complementar, e, em se tratando 
de transporte público internacional, pelo disposto nos 
Tratados e Convenções pertinentes (artigos 1°, § 1°; 
203 a 213).

 § 3° No contrato de serviços aéreos públicos, o 
empresário, pessoa física ou jurídica, proprietário ou 
explorador da aeronave, obriga-se, em nome próprio, 
a executar determinados serviços aéreos, mediante 
remuneração, aplicando-se o disposto nos artigos 222 
a 245 quando se tratar de transporte aéreo regular.

 Art. 176. O transporte aéreo de mala postal pode-
rá ser feito, com igualdade de tratamento, por todas as 
empresas de transporte aéreo regular, em suas linhas, 
atendendo às conveniências de horário, ou mediante 
fretamento especial.

 § 1° No transporte de remessas postais o trans-
portador só é responsável perante a Administração 
Postal na conformidade das disposições aplicáveis às 
relações entre eles.

 § 2° Salvo o disposto no parágrafo anterior, as 
disposições deste Código não se aplicam ao transporte 
de remessas postais.
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CAPÍTULO II 
Serviços Aéreos Privados

 Art. 177. Os serviços aéreos privados são os 
realizados, sem remuneração, em benefício do pró-
prio operador (artigo 123, II) compreendendo as ati-
vidades aéreas:

 I – de recreio ou desportivas;
 II – de transporte reservado ao proprietário ou 

operador da aeronave;
 III – de serviços aéreos especializados, realiza-

dos em benefício exclusivo do proprietário ou opera-
dor da aeronave.

 Art. 178. Os proprietários ou operadores de ae-
ronaves destinadas a serviços aéreos privados, sem 
fins comerciais, não necessitam de autorização para 
suas atividades aéreas (artigo 14, § 2°).

 § 1° As aeronaves e os operadores deverão 
atender aos respectivos requisitos técnicos e a todas 
as disposições sobre navegação aérea e segurança 
de vôo, assim como ter, regularmente, o seguro contra 
danos às pessoas ou bens na superfície e ao pessoal 
técnico a bordo.

 § 2° As aeronaves de que trata este artigo não 
poderão efetuar serviços aéreos de transporte público 
(artigo 267, § 2°).

 Art. 179. As pessoas físicas ou jurídicas que, em 
seu único e exclusivo benefício, se dediquem à forma-
ção ou adestramento de seu pessoal técnico, poderão 
fazê-lo mediante a anuência da autoridade aeronáutica.

CAPÍTULO III 
Serviços Aéreos Públicos

SEÇÃO I 
Da Concessão ou Autorização para os Serviços 

Aéreos Públicos

 Art. 180. A exploração de serviços aéreos públi-
cos dependerá sempre da prévia concessão, quando 
se tratar de transporte aéreo regular, ou de autorização 
no caso de transporte aéreo não regular ou de servi-
ços especializados.

 Art. 181. A concessão somente será dada à pes-
soa jurídica brasileira que tiver:

 I – sede no Brasil;
 II – pelo menos 4/5 (quatro quintos) do capital 

com direito a voto, pertencente a brasileiros, preva-
lecendo essa limitação nos eventuais aumentos do 
capital social;

 III – direção confiada exclusivamente a brasileiros.
 § 1° As ações com direito a voto deverão ser 

nominativas se se tratar de empresa constituída sob 
a forma de sociedade anônima, cujos estatutos de-
verão conter expressa proibição de conversão das 

ações preferenciais sem direito a voto em ações com 
direito a voto.

 § 2° Pode ser admitida a emissão de ações pre-
ferenciais até o limite de 2/3 (dois terços) do total das 
ações emitidas, não prevalecendo as restrições não 
previstas neste Código.

 § 3° A transferência a estrangeiro das ações 
com direito a voto, que estejam incluídas na margem 
de 1/5 (um quinto) do capital a que se refere o item 
II deste artigo, depende de aprovação da autoridade 
aeronáutica.

 § 4° Desde que a soma final de ações em poder 
de estrangeiros não ultrapasse o limite de 1/5 (um quin-
to) do capital, poderão as pessoas estrangeiras, natu-
rais ou jurídicas, adquirir ações do aumento de capital.

 Art. 182. A autorização pode ser outorgada:
 I – às sociedades anônimas nas condições pre-

vistas no artigo anterior;
 II – às demais sociedades, com sede no País, 

observada a maioria de sócios, o controle e a direção 
de brasileiros.

 Parágrafo único. Em se tratando de serviços 
aéreos especializados de ensino, adestramento, in-
vestigação, experimentação científica e de fomento 
ou proteção ao solo, ao meio ambiente e similares, 
pode a autorização ser outorgada, também, a asso-
ciações civis.

 Art. 183. As concessões ou autorizações serão 
regulamentadas pelo Poder Executivo e somente po-
derão ser cedidas ou transferidas mediante anuência 
da autoridade competente.

SEÇÃO II 
Da Aprovação dos Atos Constitutivos  

e suas Alterações

 Art. 184. Os atos constitutivos das sociedades 
de que tratam os artigos 181 e 182 deste Código, bem 
como suas modificações, dependerão de prévia apro-
vação da autoridade aeronáutica, para serem apre-
sentados ao Registro do Comércio.

 Parágrafo único. A aprovação de que trata este 
artigo não assegura à sociedade qualquer direito em 
relação à concessão ou autorização para a execução 
de serviços aéreos.

 Art. 185. A sociedade concessionária ou autori-
zada de serviços públicos de transporte aéreo deverá 
remeter, no 1° (primeiro) mês de cada semestre do 
exercício social, relação completa:

 I – dos seus acionistas, com a exata indicação 
de sua qualificação, endereço e participação social;

 II – das transferências de ações, operadas no 
semestre anterior, com a qualificação do transmitente 
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e do adquirente, bem como do que representa, per-
centualmente, a sua participação social.

 § 1° Diante dessas informações, poderá a auto-
ridade aeronáutica:

 I – considerar sem validade as transferências 
operadas em desacordo com a lei;

 II – determinar que, no período que fixar, as trans-
ferências dependerão de aprovação prévia.

 § 2° É exigida a autorização prévia, para a trans-
ferência de ações:

 I – que assegurem ao adquirente ou retirem do 
transmitente o controle da sociedade;

 II – que levem o adquirente a possuir mais de 
10% (dez por cento) do capital social;

 III – que representem 2% (dois por cento) do 
capital social;

 IV – durante o período fixado pela autoridade 
aeronáutica, em face da análise das informações se-
mestrais a que se refere o § 1°, item II, deste artigo;

 V – no caso previsto no artigo 181, § 3°.
 Art. 186. As empresas de que tratam os artigos 

181 e 182, tendo em vista a melhoria dos serviços e 
maior rendimento econômico ou técnico, a diminuição 
de custos, o bem público ou o melhor atendimento dos 
usuários, poderão fundir-se ou incorporar-se.

 § 1° A consorciação, a associação e a constitui-
ção de grupos societários serão permitidas tendo em 
vista a exploração dos serviços de manutenção de 
aeronaves, os serviços de características comuns e a 
formação, treinamento e aperfeiçoamento de tripulan-
tes e demais pessoal técnico.

 § 2° Embora pertencendo ao mesmo grupo so-
cietário, uma empresa não poderá, fora dos casos 
previstos no caput deste artigo, explorar linhas aéreas 
cuja concessão tenha sido deferida a outra.

 § 3° Todos os casos previstos no caput e no § 1° 
deste artigo só se efetuarão com a prévia autorização 
do Ministério da Aeronáutica.

SEÇÃO III 
Da Intervenção, Liquidação e Falência  

de Empresa Concessionária de Serviços  
Aéreos Públicos

 Art. 187. Não podem impetrar concordata as 
empresas que, por seus atos constitutivos, tenham por 
objeto a exploração de serviços aéreos de qualquer 
natureza ou de infra-estrutura aeronáutica.

 Art. 188. O Poder Executivo poderá intervir nas 
empresas concessionárias ou autorizadas, cuja situ-
ação operacional, financeira ou econômica ameace a 
continuidade dos serviços, a eficiência ou a segurança 
do transporte aéreo.

 § 1° A intervenção visará ao restabelecimento 
da normalidade dos serviços e durará enquanto ne-
cessária à consecução do objetivo.

 § 2° Na hipótese de ser apurada, por perícia téc-
nica, antes ou depois da intervenção, a impossibilida-
de do restabelecimento da normalidade dos serviços:

 I – será determinada a liquidação extrajudicial, 
quando, com a realização do ativo puder ser atendida 
pelo menos a metade dos créditos;

 II – será requerida a falência, quando o ativo não for 
suficiente para atender pelo menos à metade dos créditos, 
ou quando houver fundados indícios de crimes falenciais.

 Art. 189. Além dos previstos em lei, constituem 
créditos privilegiados da União nos processos de li-
quidação ou falência de empresa de transporte aéreo:

 I – a quantia despendida pela União para finan-
ciamento ou pagamento de aeronaves e produtos aero-
náuticos adquiridos pela empresa de transporte aéreo;

 II – a quantia por que a União se haja obrigado, 
ainda que parceladamente, para pagamento de aero-
naves e produtos aeronáuticos, importados pela em-
presa de transporte aéreo.

 Art. 190. Na liquidação ou falência de empresa 
de transporte aéreo, serão liminarmente adjudicadas 
à União, por conta e até o limite do seu crédito, as ae-
ronaves e produtos aeronáuticos adquiridos antes da 
instauração do processo:

 I – com a contribuição financeira da União, aval, 
fiança ou qualquer outra garantia desta ou de seus 
agentes financeiros;

 II – pagos no todo ou em parte pela União ou 
por cujo pagamento ela venha a ser responsabilizada 
após o início do processo.

 § 1° A adjudicação de que trata este artigo será 
determinada pelo Juízo Federal, mediante a comprova-
ção, pela União, da ocorrência das hipóteses previstas 
nos itens I e II deste artigo.

 § 2° A quantia correspondente ao valor dos bens 
referidos neste artigo será deduzida do montante do 
crédito da União, no processo de cobrança executiva, 
proposto pela União contra a devedora, ou administra-
tivamente, se não houver processo judicial.

 Art. 191. Na expiração normal ou antecipada 
das atividades da empresa, a União terá o direito de 
adquirir, diretamente, em sua totalidade ou em partes, 
as aeronaves, peças e equipamentos, oficinas e insta-
lações aeronáuticas, pelo valor de mercado.

SEÇÃO IV 
Do Controle e Fiscalização dos Serviços  

Aéreos Públicos

 Art. 192. Os acordos entre exploradores de ser-
viços aéreos de transporte regular, que impliquem em 
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consórcio, pool, conexão, consolidação ou fusão de 
serviços ou interesses, dependerão de prévia apro-
vação da autoridade aeronáutica.

 Art. 193. Os serviços aéreos de transporte regular 
ficarão sujeitos às normas que o Governo estabelecer 
para impedir a competição ruinosa e assegurar o seu 
melhor rendimento econômico podendo, para esse fim, 
a autoridade aeronáutica, a qualquer tempo, modificar 
freqüências, rotas, horários e tarifas de serviços e ou-
tras quaisquer condições da concessão ou autorização.

 Art. 194. As normas e condições para a explo-
ração de serviços aéreos não regulares (artigos 217 
a 221) serão fixadas pela autoridade aeronáutica, vi-
sando a evitar a competição desses serviços com os 
de transporte regular, e poderão ser alteradas quando 
necessário para assegurar, em conjunto, melhor ren-
dimento econômico dos serviços aéreos.

 Parágrafo único. Poderá a autoridade aeronáuti-
ca exigir a prévia aprovação dos contratos ou acordos 
firmados pelos empresários de serviços especializados 
(artigo 201), de serviço de transporte aéreo regular 
ou não regular, e operadores de serviços privados ou 
desportivos (artigos 15, § 2° e 178, § 2°), entre si, ou 
com terceiros.

 Art. 195. Os serviços auxiliares serão regulados 
de conformidade com o disposto nos artigos 102 a 104.

 Art. 196. Toda pessoa, natural ou jurídica, que 
explorar serviços aéreos, deverá dispor de adequadas 
estruturas técnicas de manutenção e de operação, 
próprias ou contratadas, devidamente homologadas 
pela autoridade aeronáutica.

 Parágrafo único. O explorador da aeronave, atra-
vés de sua estrutura de operações, deverá, a qualquer 
momento, fornecer aos órgãos do Sistema de Proteção 
ao Vôo (artigos 47 a 65), os elementos relativos ao vôo 
ou localização da aeronave.

 Art. 197. A fiscalização será exercida pelo pes-
soal que a autoridade aeronáutica credenciar.

 Parágrafo único. Constituem encargos de fisca-
lização as inspeções e vistorias em aeronaves, ser-
viços aéreos, oficinas, entidades aerodesportivas e 
instalações aeroportuárias, bem como os exames de 
proficiência de aeronautas e aeroviários.

 Art. 198. Além da escrituração exigida pela le-
gislação em vigor, todas as empresas que explorarem 
serviços aéreos deverão manter escrituração especí-
fica, que obedecerá a um plano uniforme de contas, 
estabelecido pela autoridade aeronáutica.

 Parágrafo único. A receita e a despesa de ativida-
des afins ou subsidiárias não poderão ser escrituradas 
na contabilidade dos serviços aéreos.

 Art. 199. A autoridade aeronáutica poderá, quan-
do julgar necessário, mandar proceder a exame da 

contabilidade das empresas que explorarem serviços 
aéreos e dos respectivos livros, registros e documentos.

 Art. 200. Toda empresa nacional ou estrangeira 
de serviço de transporte aéreo público regular obede-
cerá às tarifas aprovadas pela autoridade aeronáutica.

 Parágrafo único. No transporte internacional não 
regular, a autoridade aeronáutica poderá exigir que o 
preço do transporte seja submetido a sua aprovação 
prévia.

CAPÍTULO IV 
Dos Serviços Aéreos Especializados

 Art. 201. Os serviços aéreos especializados 
abrangem as atividades aéreas de:

 I – aerofotografia, aerofotogrametria, aerocine-
matografia, aerotopografia;

 II – prospecção, exploração ou detectação de 
elementos do solo ou do subsolo, do mar, da plata-
forma submarina, da superfície das águas ou de suas 
profundezas;

 III – publicidade aérea de qualquer natureza;
 IV – fomento ou proteção da agricultura em geral;
 V – saneamento, investigação ou experimenta-

ção técnica ou científica;
 VI – ensino e adestramento de pessoal de vôo;
 VII – provocação artificial de chuvas ou modifi-

cação de clima;
 VIII – qualquer modalidade remunerada, distinta 

do transporte público.
 Art. 202. Obedecerão a regulamento especial 

os serviços aéreos que tenham por fim proteger ou fo-
mentar o desenvolvimento da agricultura em qualquer 
dos seus aspectos, mediante o uso de fertilizantes, 
semeadura, combate a pragas, aplicação de insetici-
das, herbicidas, desfolhadores, povoamento de águas, 
combate a incêndios em campos e florestas e quais-
quer outras aplicações técnicas e científicas aprovadas.

CAPÍTULO V 
Do Transporte Aéreo Regular

SEÇÃO I 
Do Transporte Aéreo Regular Internacional

 Art. 203. Os serviços de transporte aéreo públi-
co internacional podem ser realizados por empresas 
nacionais ou estrangeiras.

 Parágrafo único. A exploração desses serviços 
sujeitar-se-á:

 a) às disposições dos tratados ou acordos bila-
terais vigentes com os respectivos Estados e o Brasil;

 b) na falta desses, ao disposto neste Código.
Da Designação de Empresas Brasileiras
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 Art. 204. O Governo Brasileiro designará as 
empresas para os serviços de transporte aéreo inter-
nacional.

 § 1° Cabe à empresa ou empresas designadas 
providenciarem a autorização de funcionamento, junto 
aos países onde pretendem operar.

 § 2° A designação de que trata este artigo far-
-se-á com o objetivo de assegurar o melhor rendimen-
to econômico no mercado internacional, estimular o 
turismo receptivo, contribuir para o maior intercâmbio 
político, econômico e cultural.

Da Designação e Autorização de Empresas Es-
trangeiras

 Art. 205. Para operar no Brasil, a empresa es-
trangeira de transporte aéreo deverá:

 I – ser designada pelo Governo do respectivo 
país;

 II – obter autorização de funcionamento no Brasil 
(artigos 206 a 211);

 III – obter autorização para operar os serviços 
aéreos (artigos 212 e 213).

 Parágrafo único. A designação é ato de Governo 
a Governo, pela via diplomática, enquanto os pedidos 
de autorização, a que se referem os itens II e III deste 
artigo são atos da própria empresa designada.

Da Autorização para Funcionamento

 Art. 206. O pedido de autorização para funcio-
namento no País será instruído com os seguintes do-
cumentos:

 I – prova de achar-se a empresa constituída 
conforme a lei de seu país;

 II – o inteiro teor de seu estatuto social ou ins-
trumento constitutivo equivalente;

 III – relação de acionistas ou detentores de seu 
capital, com a indicação, quando houver, do nome, 
profissão e domicílio de cada um e número de ações 
ou quotas de participação, conforme a natureza da 
sociedade;

 IV – cópia da ata da assembléia ou do instru-
mento jurídico que deliberou sobre o funcionamento 
no Brasil e fixou o capital destinado às operações no 
território brasileiro;

 V – último balanço mercantil legalmente publi-
cado no país de origem;

 VI – instrumento de nomeação do representante 
legal no Brasil, do qual devem constar poderes para 
aceitar as condições em que é dada a autorização 
(artigo 207).

 Art. 207. As condições que o Governo Federal 
achar conveniente estabelecer em defesa dos interes-
ses nacionais constarão de termo de aceitação assi-

nado pela empresa requerente e integrarão o decreto 
de autorização.

 Parágrafo único. Um exemplar do órgão oficial 
que tiver feito a publicação do decreto e de todos os 
documentos que o instruem será arquivado no Regis-
tro de Comércio da localidade onde vier a ser situado 
o estabelecimento principal da empresa, juntamente 
com a prova do depósito, em dinheiro, da parte do ca-
pital destinado às operações no Brasil.

 Art. 208. As empresas estrangeiras autorizadas 
a funcionar no País são obrigadas a ter permanente-
mente representante no Brasil, com plenos poderes 
para tratar de quaisquer assuntos e resolvê-los defi-
nitivamente, inclusive para o efeito de ser demandado 
e receber citações iniciais pela empresa.

 Parágrafo único. No caso de falência decretada 
fora do País, perdurarão os poderes do representante 
até que outro seja nomeado, e os bens e valores da 
empresa não serão liberados para transferência ao 
exterior, enquanto não forem pagos os credores do-
miciliados no Brasil.

 Art. 209. Qualquer alteração que a empresa es-
trangeira fizer em seu estatuto ou atos constitutivos 
dependerá de aprovação do Governo Federal para 
produzir efeitos no Brasil.

 Art. 210. A autorização à empresa estrangeira 
para funcionar no Brasil, de que trata o artigo 206, po-
derá ser cassada:

 I – em caso de falência;
 II – se os serviços forem suspensos, pela pró-

pria empresa, por período excedente a 6 (seis) meses;
 III – nos casos previstos no decreto de autoriza-

ção ou no respectivo Acordo Bilateral;
 IV – nos casos previstos em lei (artigo 298).
 Art. 211. A substituição da empresa estrangeira 

que deixar de funcionar no Brasil ficará na dependên-
cia de comprovação, perante a autoridade aeronáutica, 
do cumprimento das obrigações a que estava sujeita 
no País, salvo se forem assumidas pela nova empre-
sa designada.

Da Autorização para Operar

 Art. 212. A empresa estrangeira, designada pelo 
governo de seu país e autorizada a funcionar no Bra-
sil, deverá obter a autorização para iniciar, em caráter 
definitivo, os serviços aéreos internacionais, apresen-
tando à autoridade aeronáutica:

 a) os planos operacional e técnico, na forma de 
regulamentação da espécie;

 b) as tarifas que pretende aplicar entre pontos 
de escala no Brasil e as demais escalas de seu ser-
viço no exterior;

 c) o horário que pretende observar.
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 Art. 213. Toda modificação que envolva equi-
pamento, horário, freqüência e escalas no Território 
Nacional, bem assim a suspensão provisória ou de-
finitiva dos serviços e o restabelecimento de escalas 
autorizadas, dependerá de autorização da autoridade 
aeronáutica, se não for estabelecido de modo diferente 
em Acordo Bilateral.

 Parágrafo único. As modificações a que se refere 
este artigo serão submetidas à autoridade aeronáutica 
com a necessária antecedência.

Da Autorização de Agência de Empresa Estran-
geira que Não Opere Serviços Aéreos no Brasil

 Art. 214. As empresas estrangeiras de transpor-
te aéreo que não operem no Brasil não poderão fun-
cionar no Território Nacional ou nele manter agência, 
sucursal, filial, gerência, representação ou escritório, 
salvo se possuírem autorização para a venda de bi-
lhete de passagem ou de carga, concedida por auto-
ridade competente.

 § 1° A autorização de que trata este artigo estará 
sujeita às normas e condições que forem estabelecidas 
pelo Ministério da Aeronáutica.

 § 2° Não será outorgada autorização a empresa 
cujo país de origem não assegure reciprocidade de 
tratamento às congêneres brasileiras.

 § 3° O representante, agente, diretor, gerente 
ou procurador deverá ter os mesmos poderes de que 
trata o artigo 208 deste Código.

SEÇÃO II 
Do Transporte Doméstico

 Art. 215. Considera-se doméstico e é regido por 
este Código, todo transporte em que os pontos de par-
tida, intermediários e de destino estejam situados em 
Território Nacional.

 Parágrafo único. O transporte não perderá esse 
caráter se, por motivo de força maior, a aeronave fizer 
escala em território estrangeiro, estando, porém, em 
território brasileiro os seus pontos de partida e destino.

 Art. 216. Os serviços aéreos de transporte pú-
blico doméstico são reservados às pessoas jurídicas 
brasileiras.

CAPÍTULO VI 
Dos Serviços de Transporte Aéreo Não Regular

 Art. 217. Para a prestação de serviços aéreos 
não regulares de transporte de passageiro, carga ou 
mala postal, é necessária autorização de funciona-
mento do Poder Executivo, a qual será intransferível, 
podendo estender-se por período de 5 (cinco) anos, 
renovável por igual prazo.

 Art. 218. Além da nacionalidade brasileira, a 
pessoa interessada em obter a autorização de funcio-

namento, deverá indicar os aeródromos e instalações 
auxiliares que pretende utilizar, comprovando:

 I – sua capacidade econômica e financeira;
 II – a viabilidade econômica do serviço que pre-

tende explorar;
 III – que dispõe de aeronaves adequadas, pes-

soal técnico habilitado e estruturas técnicas de manu-
tenção, próprias ou contratadas;

 IV – que fez os seguros obrigatórios.
 Art. 219. Além da autorização de funcionamento, 

de que tratam os artigos 217 e 218, os serviços de trans-
porte aéreo não regular entre pontos situados no País, 
ou entre ponto no Território Nacional e outro em país 
estrangeiro, sujeitam-se à permissão correspondente.

 Art. 220. Os serviços de táxi-aéreo constituem 
modalidade de transporte público aéreo não regular 
de passageiro ou carga, mediante remuneração con-
vencionada entre o usuário e o transportador, sob a 
fiscalização do Ministério da Aeronáutica, e visando a 
proporcionar atendimento imediato, independente de 
horário, percurso ou escala.

 Art. 221. As pessoas físicas ou jurídicas, autori-
zadas a exercer atividade de fomento da aviação civil 
ou desportiva, assim como de adestramento de tripu-
lantes, não poderão realizar serviço público de trans-
porte aéreo, com ou sem remuneração (artigos 267, 
§ 2°; 178, § 2° e 179).

TÍTULO VII 
Do Contrato de Transporte Aéreo

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

 Art. 222. Pelo contrato de transporte aéreo, obri-
ga-se o empresário a transportar passageiro, baga-
gem, carga, encomenda ou mala postal, por meio de 
aeronave, mediante pagamento.

 Parágrafo único. O empresário, como transpor-
tador, pode ser pessoa física ou jurídica, proprietário 
ou explorador da aeronave.

 Art. 223. Considera-se que existe um só contrato 
de transporte, quando ajustado num único ato jurídico, 
por meio de um ou mais bilhetes de passagem, ain-
da que executado, sucessivamente, por mais de um 
transportador.

 Art. 224. Em caso de transporte combinado, 
aplica-se às aeronaves o disposto neste Código.

 Art. 225. Considera-se transportador de fato o 
que realiza todo o transporte ou parte dele, presumida-
mente autorizado pelo transportador contratual e sem 
se confundir com ele ou com o transportador sucessivo.

 Art. 226. A falta, irregularidade ou perda do bilhe-
te de passagem, nota de bagagem ou conhecimento 
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de carga não prejudica a existência e eficácia do res-
pectivo contrato.

CAPÍTULO II 
Do Contrato de Transporte de Passageiro

SEÇÃO I 
Do Bilhete de Passagem

 Art. 227. No transporte de pessoas, o transporta-
dor é obrigado a entregar o respectivo bilhete individual 
ou coletivo de passagem, que deverá indicar o lugar 
e a data da emissão, os pontos de partida e destino, 
assim como o nome dos transportadores.

 Art. 228. O bilhete de passagem terá a validade 
de 1 (um) ano, a partir da data de sua emissão.

 Art. 229. O passageiro tem direito ao reembolso 
do valor já pago do bilhete se o transportador vier a 
cancelar a viagem.

 Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais 
de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 
embarque do passageiro, em vôo que ofereça serviço 
equivalente para o mesmo destino, se houver, ou res-
tituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor 
do bilhete de passagem.

 Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção 
ou atraso em aeroporto de escala por período supe-
rior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o 
passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de 
passagem ou pela imediata devolução do preço.

 Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes 
da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transpor-
te de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, 
correrão por conta do transportador contratual, sem 
prejuízo da responsabilidade civil.

 Art. 232. A pessoa transportada deve sujeitar-se 
às normas legais constantes do bilhete ou afixadas 
à vista dos usuários, abstendo-se de ato que cause 
incômodo ou prejuízo aos passageiros, danifique a 
aeronave, impeça ou dificulte a execução normal do 
serviço.

 Art. 233. A execução do contrato de transporte 
aéreo de passageiro compreende as operações de 
embarque e desembarque, além das efetuadas a bor-
do da aeronave.

 § 1° Considera-se operação de embarque a que 
se realiza desde quando o passageiro, já despacha-
do no aeroporto, transpõe o limite da área destinada 
ao público em geral e entra na respectiva aeronave, 
abrangendo o percurso feito a pé, por meios mecâni-
cos ou com a utilização de viaturas.

 § 2° A operação de desembarque inicia-se com 
a saída de bordo da aeronave e termina no ponto de 
intersecção da área interna do aeroporto e da área 
aberta ao público em geral.

SEÇÃO II 
Da Nota de Bagagem

 Art. 234. No contrato de transporte de bagagem, 
o transportador é obrigado a entregar ao passageiro a 
nota individual ou coletiva correspondente, em 2 (duas) 
vias, com a indicação do lugar e data de emissão, pon-
tos de partida e destino, número do bilhete de passa-
gem, quantidade, peso e valor declarado dos volumes.

 § 1° A execução do contrato inicia-se com a en-
trega ao passageiro da respectiva nota e termina com 
o recebimento da bagagem.

 § 2° Poderá o transportador verificar o conteú-
do dos volumes sempre que haja valor declarado pelo 
passageiro.

 § 3° Além da bagagem registrada, é facultado 
ao passageiro conduzir objetos de uso pessoal, como 
bagagem de mão.

 § 4° O recebimento da bagagem, sem protesto, 
faz presumir o seu bom estado.

 § 5° Procede-se ao protesto, no caso de avaria 
ou atraso, na forma determinada na seção relativa ao 
contrato de carga.

CAPÍTULO III 
Do Contrato de Transporte Aéreo de Carga

 Art. 235. No contrato de transporte aéreo de car-
ga, será emitido o respectivo conhecimento, com as 
seguintes indicações:

 I – o lugar e data de emissão;
 II – os pontos de partida e destino;
 III – o nome e endereço do expedidor;
 IV – o nome e endereço do transportador;
 V – o nome e endereço do destinatário;
 VI – a natureza da carga;
 VII – o número, acondicionamento, marcas e 

numeração dos volumes;
 VIII – o peso, quantidade e o volume ou dimensão;
 IX – o preço da mercadoria, quando a carga for 

expedida contrapagamento no ato da entrega, e, even-
tualmente, a importância das despesas;

 X – o valor declarado, se houver;
 XI – o número das vias do conhecimento;
 XII – os documentos entregues ao transportador 

para acompanhar o conhecimento;
 XIII – o prazo de transporte, dentro do qual deverá 

o transportador entregar a carga no lugar do destino, 
e o destinatário ou expedidor retirá-la.

 Art. 236. O conhecimento aéreo será feito em 
3 (três) vias originais e entregue pelo expedidor com 
a carga.

 § 1° A 1ª via, com a indicação “do transportador”, 
será assinada pelo expedidor.
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 § 2º A 2ª via, com a indicação “do destinatário”, 
será assinada pelo expedidor e pelo transportador e 
acompanhará a carga.

 § 3° A 3ª via será assinada pelo transportador 
e por ele entregue ao expedidor, após aceita a carga.

 Art. 237. Se o transportador, a pedido do expedidor, 
fizer o conhecimento, considerar-se-á como tendo feito 
por conta e em nome deste, salvo prova em contrário.

 Art. 238. Quando houver mais de um volume, o 
transportador poderá exigir do expedidor conhecimen-
tos aéreos distintos.

 Art. 239. Sem prejuízo da responsabilidade penal, 
o expedidor responde pela exatidão das indicações e 
declarações constantes do conhecimento aéreo e pelo 
dano que, em conseqüência de suas declarações ou 
indicações irregulares, inexatas ou incompletas, vier 
a sofrer o transportador ou qualquer outra pessoa.

 Art. 240. O conhecimento faz presumir, até prova 
em contrário, a conclusão do contrato, o recebimento 
da carga e as condições do transporte.

 Art. 241. As declarações contidas no conheci-
mento aéreo, relativas a peso, dimensões, acondicio-
namento da carga e número de volumes, presumem-
-se verdadeiras até prova em contrário; as referentes 
à quantidade, volume, valor e estado da carga só farão 
prova contra o transportador, se este verificar sua exa-
tidão, o que deverá constar do conhecimento.

 Art. 242. O transportador recusará a carga desa-
companhada dos documentos exigidos ou cujo trans-
porte e comercialização não sejam permitidos.

 Art. 243. Ao chegar a carga ao lugar do destino, 
deverá o transportador avisar ao destinatário para que 
a retire no prazo de 15 (quinze) dias a contar do aviso, 
salvo se estabelecido outro prazo no conhecimento.

 § 1° Se o destinatário não for encontrado ou não 
retirar a carga no prazo constante do aviso, o trans-
portador avisará ao expedidor para retirá-la no prazo 
de 15 (quinze) dias, a partir do aviso, sob pena de ser 
considerada abandonada.

 § 2° Transcorrido o prazo estipulado no último avi-
so, sem que a carga tenha sido retirada, o transportador 
a entregará ao depósito público por conta e risco do ex-
pedidor, ou, a seu critério, ao leiloeiro, para proceder à 
venda em leilão público e depositar o produto líquido no 
Banco do Brasil S/A., à disposição do proprietário, dedu-
zidas as despesas de frete, seguro e encargos da venda.

 § 3° No caso de a carga estar sujeita a controle 
aduaneiro, o alijamento a que se refere o § 1° deste arti-
go será comunicado imediatamente à autoridade fazen-
dária que jurisdicione o aeroporto do destino da carga.

 Art. 244. Presume-se entregue em bom estado 
e de conformidade com o documento de transporte a 
carga que o destinatário haja recebido sem protesto.

 § 1° O protesto far-se-á mediante ressalva lança-
da no documento de transporte ou mediante qualquer 
comunicação escrita, encaminhada ao transportador.

 § 2° O protesto por avaria será feito dentro do 
prazo de 7 (sete) dias a contar do recebimento.

 § 3° O protesto por atraso será feito dentro do 
prazo de 15 (quinze) dias a contar da data em que a 
carga haja sido posta à disposição do destinatário.

 § 4° Em falta de protesto, qualquer ação somen-
te será admitida se fundada em dolo do transportador.

 § 5° Em caso de transportador sucessivo ou de 
transportador de fato o protesto será encaminhado aos 
responsáveis (artigos 259 e 266).

 § 6° O dano ou avaria e o extravio de carga im-
portada ou em trânsito aduaneiro serão apurados de 
acordo com a legislação específica (artigo 8°).

 Art. 245. A execução do contrato de transporte 
aéreo de carga inicia-se com o recebimento e persiste 
durante o período em que se encontra sob a respon-
sabilidade do transportador, seja em aeródromo, a 
bordo da aeronave ou em qualquer lugar, no caso de 
aterrissagem forçada, até a entrega final.

 Parágrafo único. O período de execução do trans-
porte aéreo não compreende o transporte terrestre, ma-
rítimo ou fluvial, efetuado fora de aeródromo, a menos 
que hajam sido feitos para proceder ao carregamento, 
entrega, transbordo ou baldeação de carga (artigo 263).

TÍTULO VIII 
Da Responsabilidade Civil

CAPÍTULO I 
Da Responsabilidade Contratual

SEÇÃO I 
Disposições Gerais

 Art. 246. A responsabilidade do transportador (arti-
gos 123, 124 e 222, Parágrafo único), por danos ocorridos 
durante a execução do contrato de transporte (artigos 
233, 234, § 1°, 245), está sujeita aos limites estabele-
cidos neste Título (artigos 257, 260, 262, 269 e 277).

 Art. 247. É nula qualquer cláusula tendente a exone-
rar de responsabilidade o transportador ou a estabelecer 
limite de indenização inferior ao previsto neste Capítulo, 
mas a nulidade da cláusula não acarreta a do contrato, 
que continuará regido por este Código (artigo 10).

 Art. 248. Os limites de indenização, previstos 
neste Capítulo, não se aplicam se for provado que o 
dano resultou de dolo ou culpa grave do transportador 
ou de seus prepostos.

 § 1° Para os efeitos deste artigo, ocorre o dolo ou 
culpa grave quando o transportador ou seus prepostos 
quiseram o resultado ou assumiram o risco de produzi-lo.

417ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 29 25641 

 § 2° O demandante deverá provar, no caso de 
dolo ou culpa grave dos prepostos, que estes atuavam 
no exercício de suas funções.

 § 3° A sentença, no Juízo Criminal, com trânsito 
em julgado, que haja decidido sobre a existência do ato 
doloso ou culposo e sua autoria, será prova suficiente.

 Art. 249. Não serão computados nos limites es-
tabelecidos neste Capítulo, honorários e despesas 
judiciais.

 Art. 250. O responsável que pagar a indenização 
desonera-se em relação a quem a receber (artigos 253 
e 281, Parágrafo único).

 Parágrafo único. Fica ressalvada a discussão 
entre aquele que pagou e os demais responsáveis 
pelo pagamento.

 Art. 251. Na fixação de responsabilidade do trans-
portador por danos a pessoas, carga, equipamento ou 
instalações postos a bordo da aeronave aplicam-se os 
limites dos dispositivos deste Capítulo, caso não exis-
tam no contrato outras limitações.

SEÇÃO II 
Do Procedimento Extrajudicial

 Art. 252. No prazo de 30 (trinta) dias, a partir das 
datas previstas no artigo 317, I, II, III e IV, deste Códi-
go, o interessado deverá habilitar-se ao recebimento 
da respectiva indenização.

 Art. 253. Nos 30 (trinta) dias seguintes ao término 
do prazo previsto no artigo anterior, o responsável de-
verá efetuar aos habilitados os respectivos pagamen-
tos com recursos próprios ou com os provenientes do 
seguro (artigo 250).

 Art. 254. Para os que não se habilitarem tem-
pestivamente ou cujo processo esteja na dependên-
cia de cumprimento, pelo interessado, de exigências 
legais, o pagamento a que se refere o artigo anterior 
deve ocorrer nos 30 (trinta) dias seguintes à satisfa-
ção daquelas.

 Art. 255. Esgotado o prazo a que se referem os 
artigos 253 e 254, se não houver o responsável ou 
a seguradora efetuado o pagamento, poderá o inte-
ressado promover, judicialmente, pelo procedimento 
sumaríssimo (artigo 275, II, letra e, do CPC), a repa-
ração do dano.

SEÇÃO III 
Da Responsabilidade por Dano a Passageiro

 Art. 256. O transportador responde pelo dano 
decorrente:

 I – de morte ou lesão de passageiro, causada 
por acidente ocorrido durante a execução do contrato 
de transporte aéreo, a bordo de aeronave ou no curso 
das operações de embarque e desembarque;

 II – de atraso do transporte aéreo contratado.
 § 1° O transportador não será responsável:
 a) no caso do item I, se a morte ou lesão resultar, 

exclusivamente, do estado de saúde do passageiro, ou 
se o acidente decorrer de sua culpa exclusiva;

 b) no caso do item II, se ocorrer motivo de for-
ça maior ou comprovada determinação da autoridade 
aeronáutica, que será responsabilizada.

 § 2° A responsabilidade do transportador es-
tende-se:

 a) a seus tripulantes, diretores e empregados 
que viajarem na aeronave acidentada, sem prejuízo 
de eventual indenização por acidente de trabalho;

 b) aos passageiros gratuitos, que viajarem por 
cortesia.

 Art. 257. A responsabilidade do transportador, 
em relação a cada passageiro e tripulante, limita-se, 
no caso de morte ou lesão, ao valor correspondente, 
na data do pagamento, a 3.500 (três mil e quinhentas) 
Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, e, no caso de 
atraso do transporte, a 150 (cento e cinqüenta) Obri-
gações do Tesouro Nacional – OTN.

 § 1° Poderá ser fixado limite maior mediante 
pacto acessório entre o transportador e o passageiro.

 § 2° Na indenização que for fixada em forma de 
renda, o capital par a sua constituição não poderá ex-
ceder o maior valor previsto neste artigo.

 Art. 258. No caso de transportes sucessivos, 
o passageiro ou seu sucessor só terá ação contra o 
transportador que haja efetuado o transporte no curso 
do qual ocorrer o acidente ou o atraso.

 Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste 
artigo se, por estipulação expressa, o primeiro trans-
portador assumir a responsabilidade por todo o per-
curso do transporte contratado.

 Art. 259. Quando o transporte aéreo for contra-
tado com um transportador e executado por outro, o 
passageiro ou sucessores poderão demandar tanto o 
transportador contratual como o transportador de fato, 
respondendo ambos solidariamente.

SEÇÃO IV 
Da Responsabilidade por Danos à Bagagem

 Art. 260. A responsabilidade do transportador por 
dano, conseqüente da destruição, perda ou avaria da ba-
gagem despachada ou conservada em mãos do passagei-
ro, ocorrida durante a execução do contrato de transporte 
aéreo, limita-se ao valor correspondente a 150 (cento e 
cinqüenta) Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, por 
ocasião do pagamento, em relação a cada passageiro.

 Art. 261. Aplica-se, no que couber, o que está 
disposto na seção relativa à responsabilidade por da-
nos à carga aérea (artigos 262 a 266).
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SEÇÃO V 
Da Responsabilidade por Danos à Carga

 Art. 262. No caso de atraso, perda, destruição 
ou avaria de carga, ocorrida durante a execução do 
contrato do transporte aéreo, a responsabilidade do 
transportador limita-se ao valor correspondente a 3 
(três) Obrigações do Tesouro Nacional – OTN por quilo, 
salvo declaração especial de valor feita pelo expedidor 
e mediante o pagamento de taxa suplementar, se for 
o caso (artigos 239, 241 e 244).

 Art. 263. Quando para a execução do contrato de 
transporte aéreo for usado outro meio de transporte, e 
houver dúvida sobre onde ocorreu o dano, a responsa-
bilidade do transportador será regida por este Código 
(artigo 245 e Parágrafo único).

 Art. 264. O transportador não será responsável 
se comprovar:

 I – que o atraso na entrega da carga foi causado 
por determinação expressa de autoridade aeronáutica 
do vôo, ou por fato necessário, cujos efeitos não era 
possível prever, evitar ou impedir;

 II – que a perda, destruição ou avaria resultou, 
exclusivamente, de um ou mais dos seguintes fatos:

 a) natureza ou vício próprio da mercadoria;
 b) embalagem defeituosa da carga, feita por 

pessoa ou seus prepostos;
 c) ato de guerra ou conflito armado;
 d) ato de autoridade pública referente à carga.
 Art. 265. A não ser que o dano atinja o valor de 

todos os volumes, compreendidos pelo conhecimento 
de transporte aéreo, somente será considerado, para 
efeito de indenização, o peso dos volumes perdidos, 
destruídos, avariados ou entregues com atraso.

 Art. 266. Poderá o expedidor propor ação contra 
o primeiro transportador e contra aquele que haja efe-
tuado o transporte, durante o qual ocorreu o dano, e o 
destinatário contra este e contra o último transportador.

 Parágrafo único. Ocorre a solidariedade entre 
os transportadores responsáveis perante, respectiva-
mente, o expedidor e o destinatário.

CAPÍTULO II 
Da Responsabilidade por Danos em Serviços  

Aéreos Gratuitos

 Art. 267. Quando não houver contrato de trans-
porte (artigos 222 a 245), a responsabilidade civil por 
danos ocorridos durante a execução dos serviços aé-
reos obedecerá ao seguinte:

 I – no serviço aéreo privado (artigos 177 a 179), 
o proprietário da aeronave responde por danos ao pes-
soal técnico a bordo e às pessoas e bens na superfície, 
nos limites previstos, respectivamente, nos artigos 257 

e 269 deste Código, devendo contratar seguro corres-
pondente (artigo 178, §§ 1° e 2°);

 II – no transporte gratuito realizado por empresa 
de transporte aéreo público, observa-se o disposto no 
artigo 256, § 2°, deste Código;

 III – no transporte gratuito realizado pelo Correio 
Aéreo Nacional, não haverá indenização por danos à 
pessoa ou bagagem a bordo, salvo se houver compro-
vação de culpa ou dolo dos operadores da aeronave.

 § 1° No caso do item III deste artigo, ocorrendo 
a comprovação de culpa, a indenização sujeita-se aos 
limites previstos no Capítulo anterior, e no caso de ser 
comprovado o dolo, não prevalecem os referidos limites.

 § 2° Em relação a passageiros transportados 
com infração do § 2° do artigo 178 e artigo 221, não 
prevalecem os limites deste Código.

CAPÍTULO III 
Da Responsabilidade para com Terceiros  

na Superfície

 Art. 268. O explorador responde pelos danos a 
terceiros na superfície, causados, diretamente, por ae-
ronave em vôo, ou manobra, assim como por pessoa 
ou coisa dela caída ou projetada.

 § 1° Prevalece a responsabilidade do explora-
dor quando a aeronave é pilotada por seus prepostos, 
ainda que exorbitem de suas atribuições.

 § 2° Exime-se o explorador da responsabilidade 
se provar que:

 I – não há relação direta de causa e efeito entre 
o dano e os fatos apontados;

 II – resultou apenas da passagem da aeronave pelo 
espaço aéreo, observadas as regras de tráfego aéreo;

 III – a aeronave era operada por terceiro, não 
preposto nem dependente, que iludiu a razoável vigi-
lância exercida sobre o aparelho;

 IV – houve culpa exclusiva do prejudicado.
 § 3° Considera-se a aeronave em vôo desde o 

momento em que a força motriz é aplicada para decolar 
até o momento em que termina a operação de pouso.

 § 4° Tratando-se de aeronave mais leve que o ar, 
planador ou asa voadora, considera-se em vôo desde 
o momento em que se desprende da superfície até 
aquele em que a ela novamente retorne.

 § 5° Considera-se em manobra a aeronave que 
estiver sendo movimentada ou rebocada em áreas 
aeroportuárias.

 Art. 269. A responsabilidade do explorador es-
tará limitada:

 I – para aeronaves com o peso máximo de 
1.000kg (mil quilogramas), à importância correspon-
dente a 3.500 (três mil e quinhentas) OTN – Obriga-
ções do Tesouro Nacional;

419ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 29 25643 

 II – para aeronaves com peso superior a 1.000kg 
(mil quilogramas), à quantia correspondente a 3.500 
(três mil e quinhentas) OTN – Obrigações do Tesouro 
Nacional, acrescida de 1/10 (um décimo) do valor de 
cada OTN – Obrigação do Tesouro Nacional por qui-
lograma que exceder a 1.000 (mil).

 Parágrafo único. Entende-se por peso da aero-
nave o autorizado para decolagem pelo certificado de 
aeronavegabilidade ou documento equivalente.

 Art. 270. O explorador da aeronave pagará aos 
prejudicados habilitados 30% (trinta por cento) da 
quantia máxima, a que estará obrigado, nos termos do 
artigo anterior, dentro de 60 (sessenta) dias a partir da 
ocorrência do fato (artigos 252 e 253).

 § 1° Exime-se do dever de efetuar o pagamento 
o explorador que houver proposto ação para isentar-se 
de responsabilidade sob a alegação de culpa predo-
minante ou exclusiva do prejudicado.

 § 2° O saldo de 70% (setenta por cento) será 
rateado entre todos os prejudicados habilitados, quan-
do após o decurso de 90 (noventa) dias do fato, não 
pender qualquer processo de habilitação ou ação de 
reparação do dano (artigos 254 e 255).

 Art. 271. Quando a importância total das indeniza-
ções fixadas exceder ao limite de responsabilidade estabe-
lecido neste Capítulo, serão aplicadas as regras seguintes:

 I – havendo apenas danos pessoais ou apenas 
danos materiais, as indenizações serão reduzidas pro-
porcionalmente aos respectivos montantes;

 II – havendo danos pessoais e materiais, meta-
de da importância correspondente ao limite máximo 
de indenização será destinada a cobrir cada espécie 
de dano; se houver saldo, será ele utilizado para com-
plementar indenizações que não tenham podido ser 
pagas em seu montante integral.

 Art. 272. Nenhum efeito terão os dispositivos des-
te Capítulo sobre o limite de responsabilidade quando:

 I – o dano resultar de dolo ou culpa grave do 
explorador ou de seus prepostos;

 II – seja o dano causado pela aeronave no solo 
e com seus motores parados;

 III – o dano seja causado a terceiros na superfí-
cie, por quem esteja operando ilegal ou ilegitimamente 
a aeronave.

CAPÍTULO IV 
Da Responsabilidade por Abalroamento

 Art. 273. Consideram-se provenientes de abalro-
amento os danos produzidos pela colisão de 2 (duas) 
ou mais aeronaves, em vôo ou em manobra na super-
fície, e os produzidos às pessoas ou coisas a bordo, 
por outra aeronave em vôo.

 Art. 274. A responsabilidade pela reparação dos 
danos resultantes do abalroamento cabe ao explorador 

ou proprietário da aeronave causadora, quer a utilize 
pessoalmente, quer por preposto.

 Art. 275. No abalroamento em que haja culpa 
concorrente, a responsabilidade dos exploradores é 
solidária, mas proporcional à gravidade da falta.

 Parágrafo único. Não se podendo determinar a 
proporcionalidade, responde cada um dos explorado-
res em partes iguais.

 Art. 276. Constituem danos de abalroamento, 
sujeitos à indenização:

 I – os causados a pessoas e coisas a bordo das 
aeronaves envolvidas;

 II – os sofridos pela aeronave abalroada;
 III – os prejuízos decorrentes da privação de uso 

da aeronave abalroada;
 IV – os danos causados a terceiros, na superfície.
 Parágrafo único. Incluem-se no ressarcimento dos 

danos as despesas, inclusive judiciais, assumidas pelo 
explorador da aeronave abalroada, em conseqüência 
do evento danoso.

 Art. 277. A indenização pelos danos causados 
em conseqüência do abalroamento não excederá:

 I – aos limites fixados nos artigos 257, 260 e 262, 
relativos a pessoas e coisas a bordo, elevados ao dobro;

 II – aos limites fixados no artigo 269, referentes 
a terceiros na superfície, elevados ao dobro;

 III – ao valor dos reparos e substituições de pe-
ças da aeronave abalroada, se recuperável, ou de seu 
valor real imediatamente anterior ao evento, se incon-
veniente ou impossível a recuperação;

 IV – ao décimo do valor real da aeronave abal-
roada imediatamente anterior ao evento, em virtude 
da privação de seu uso normal.

 Art. 278. Não prevalecerão os limites de indeni-
zação fixados no artigo anterior:

 I – se o abalroamento resultar de dolo ou culpa 
grave específico do explorador ou de seus prepostos;

 II – se o explorador da aeronave causadora 
do abalroamento tiver concorrido, por si ou por seus 
prepostos, para o evento, mediante ação ou omissão 
violadora das normas em vigor sobre tráfego aéreo;

 III – se o abalroamento for conseqüência de 
apossamento ilícito ou uso indevido da aeronave, sem 
negligência do explorador ou de seus prepostos, os 
quais, neste caso, ficarão eximidos de responsabilidade.

 Art. 279. O explorador de cada aeronave será 
responsável, nas condições e limites previstos neste 
Código, pelos danos causados:

 I – pela colisão de 2 (duas) ou mais aeronaves;
 II – por 2 (duas) ou mais aeronaves conjunta ou 

separadamente.
 Parágrafo único. A pessoa que sofrer danos, ou 

os seus beneficiários, terão direito a ser indenizados, 

JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL420



25644 Quarta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011

até a soma dos limites correspondentes a cada uma 
das aeronaves, mas nenhum explorador será responsá-
vel por soma que exceda os limites aplicáveis às suas 
aeronaves, salvo se sua responsabilidade for ilimitada, 
por ter sido provado que o dano foi causado por dolo 
ou culpa grave (§ 1° do artigo 248).

CAPÍTULO V 
Da Responsabilidade do Construtor Aeronáutico 
e das Entidades de Infra-Estrutura Aeronáutica

 Art. 280. Aplicam-se, conforme o caso, os limites 
estabelecidos nos artigos 257, 260, 262, 269 e 277, à 
eventual responsabilidade:

 I – do construtor de produto aeronáutico brasi-
leiro, em relação à culpa pelos danos decorrentes de 
defeitos de fabricação;

 II – da administração de aeroportos ou da Admi-
nistração Pública, em serviços de infra-estrutura, por 
culpa de seus operadores, em acidentes que causem 
danos a passageiros ou coisas.

CAPÍTULO VI 
Da Garantia de Responsabilidade

 Art. 281. Todo explorador é obrigado a contratar 
o seguro para garantir eventual indenização de riscos 
futuros em relação:

 I – aos danos previstos neste Título, com os limi-
tes de responsabilidade civil nele estabelecidos (arti-
gos 257, 260, 262, 269 e 277) ou contratados (§ 1° do 
artigo 257 e Parágrafo único do artigo 262);

 II – aos tripulantes e viajantes gratuitos equipara-
dos, para este efeito, aos passageiros (artigo 256, § 2°);

 III – ao pessoal técnico a bordo e às pessoas e 
bens na superfície, nos serviços aéreos privados (ar-
tigo 178, § 2°, e artigo 267, I);

 IV – ao valor da aeronave.
 Parágrafo único. O recebimento do seguro exi-

me o transportador da responsabilidade (artigo 250).
 Art. 282. Exigir-se-á do explorador de aeronave 

estrangeira, para a eventual reparação de danos a pes-
soas ou bens no espaço aéreo ou no território brasileiro:

 a) apresentação de garantias iguais ou equiva-
lentes às exigidas de aeronaves brasileiras;

 b) o cumprimento das normas estabelecidas em 
Convenções ou Acordos Internacionais, quando aplicáveis.

 Art. 283. A expedição ou revalidação do certi-
ficado de aeronavegabilidade só ocorrerá diante da 
comprovação do seguro, que será averbado no Re-
gistro Aeronáutico Brasileiro e respectivos certificados.

 Parágrafo único. A validade do certificado poderá 
ser suspensa, a qualquer momento, se comprovado 
que a garantia deixou de existir.

 Art. 284. Os seguros obrigatórios, cuja expiração 
ocorrer após o inicio do vôo, consideram-se prorroga-
dos até o seu término.

 Art. 285. Sob pena de nulidade da cláusula, nas apóli-
ces de seguro de vida ou de seguro de acidente, não poderá 
haver exclusão de riscos resultantes do transporte aéreo.

 Parágrafo único. Em se tratando de transporte 
aéreo, as apólices de seguro de vida ou de seguro de 
acidentes não poderão conter cláusulas que apresen-
tem taxas ou sobretaxas maiores que as cobradas para 
os transportes terrestres.

 Art. 286. Aquele que tiver direito à reparação do 
dano poderá exercer, nos limites da indenização que 
lhe couber, direito próprio sobre a garantia prestada 
pelo responsável (artigos 250 e 281, Parágrafo único).

CAPÍTULO VII 
Da Responsabilidade Civil no Transporte  

Aéreo Internacional

 Art. 287. Para efeito de limite de responsabilida-
de civil no transporte aéreo internacional, as quantias 
estabelecidas nas Convenções Internacionais de que 
o Brasil faça parte serão convertidas em moeda na-
cional, na forma de regulamento expedido pelo Poder 
Executivo.

TÍTULO IX 
Das Infrações e Providências Administrativas

CAPÍTULO I 
Dos Órgãos Administrativos Competentes

 Art. 288. O Poder Executivo criará órgão com 
a finalidade de apuração e julgamento das infrações 
previstas neste Código e na legislação complementar, 
especialmente as relativas a tarifas e condições de 
transporte, bem como de conhecimento dos respec-
tivos recursos.

 § 1° A competência, organização e funcionamento 
do órgão a ser criado, assim como o procedimento dos 
respectivos processos, serão fixados em regulamento.

 § 2° Não se compreendem na competência do 
órgão a que se refere este artigo as infrações sujeitas 
à legislação tributária.

  (Vetado).

CAPÍTULO II 
Das Providências Administrativas

 Art. 289. Na infração aos preceitos deste Có-
digo ou da legislação complementar, a autoridade 
aeronáutica poderá tomar as seguintes providências 
administrativas:

 I – multa;
 II – suspensão de certificados, licenças, conces-

sões ou autorizações;
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 III – cassação de certificados, licenças, conces-
sões ou autorizações;

 IV – detenção, interdição ou apreensão de ae-
ronave, ou do material transportado;

 V – intervenção nas empresas concessionárias 
ou autorizadas.

 Art. 290. A autoridade aeronáutica poderá requi-
sitar o auxílio da força policial para obter a detenção 
dos presumidos infratores ou da aeronave que ponha 
em perigo a segurança pública, pessoas ou coisas, 
nos limites do que dispõe este Código.

 Art. 291. Toda vez que se verifique a ocorrência 
de infração prevista neste Código ou na legislação 
complementar, a autoridade aeronáutica lavrará o res-
pectivo auto, remetendo-o à autoridade ou ao órgão 
competente para a apuração, julgamento ou providên-
cia administrativa cabível.

 § 1° Quando a infração constituir crime, a auto-
ridade levará, imediatamente, o fato ao conhecimento 
da autoridade policial ou judicial competente.

 § 2° Tratando-se de crime, em que se deva deter 
membros de tripulação de aeronave que realize serviço 
público de transporte aéreo, a autoridade aeronáutica, 
concomitantemente à providência prevista no parágrafo 
anterior, deverá tomar as medidas que possibilitem a 
continuação do vôo.

 Art. 292. É assegurado o direito à ampla defesa 
e a recurso a quem responder a procedimentos ins-
taurados para a apuração e julgamento das infrações 
às normas previstas neste Código e em normas re-
gulamentares.

 § 1° O mesmo direito será assegurado no caso 
de providências administrativas necessárias à apura-
ção de fatos irregulares ou delituosos.

 § 2° O procedimento será sumário, com efeito 
suspensivo.

 Art. 293. A aplicação das providências ou pe-
nalidades administrativas, previstas neste Título, não 
prejudicará nem impedirá a imposição, por outras au-
toridades, de penalidades cabíveis.

 Art. 294. Será solidária a responsabilidade de 
quem cumprir ordem exorbitante ou indevida do pro-
prietário ou explorador de aeronave, que resulte em 
infração deste Código.

 Art. 295. A multa será imposta de acordo com a 
gravidade da infração, podendo ser acrescida da sus-
pensão de qualquer dos certificados ou da autorização 
ou permissão.

 Art. 296. A suspensão será aplicada para perío-
do não superior a 180 (cento e oitenta) dias, podendo 
ser prorrogada uma vez por igual período.

 Art. 297. A pessoa jurídica empregadora res-
ponderá solidariamente com seus prepostos, agentes, 

empregados ou intermediários, pelas infrações por 
eles cometidas no exercício das respectivas funções.

 Art. 298. A empresa estrangeira de transporte 
aéreo que opere no País será sujeita à multa e, na hi-
pótese de reincidência, à suspensão ou cassação da 
autorização de funcionamento no caso de não atender:

 I – aos requisitos prescritos pelas leis e regula-
mentos normalmente aplicados, no que se refere ao 
funcionamento de empresas de transporte aéreo;

 II – às leis e regulamentos relativos à:
 a) entrada e saída de aeronaves;
 b) sua exploração ou navegação durante a per-

manência no território ou espaço aéreo brasileiro;
 c) entrada ou saída de passageiros;
 d) tripulação ou carga;
 e) despacho;
 f) imigração;
 g) alfândega;
 h) higiene;
 i) saúde.
 III – às tarifas, itinerários, freqüências e horá-

rios aprovados; às condições contidas nas respecti-
vas autorizações; à conservação e manutenção de 
seus equipamentos de vôo no que se relaciona com 
a segurança e eficiência do serviço; ou à proibição de 
embarcar ou desembarcar passageiro ou carga em 
vôo de simples trânsito;

 IV – à legislação interna, em seus atos e ope-
rações no Brasil, em igualdade com as congêneres 
nacionais.

CAPÍTULO III 
Das Infrações

 Art. 299. Será aplicada multa de (vetado) ate 
1.000 (mil) valores de referência, ou de suspensão ou 
cassação de quaisquer certificados de matrícula, ha-
bilitação, concessão, autorização, permissão ou homo-
logação expedidos segundo as regras deste Código, 
nos seguintes casos:

 I – procedimento ou prática, no exercício das 
funções, que revelem falta de idoneidade profissional 
para o exercício das prerrogativas dos certificados de 
habilitação técnica;

 II – execução de serviços aéreos de forma a 
comprometer a ordem ou a segurança pública, ou com 
violação das normas de segurança dos transportes;

 III – cessão ou transferência da concessão, au-
torização ou permissão, sem licença da autoridade 
aeronáutica;

 IV – transferência, direta ou indireta, da direção 
ou da execução dos serviços aéreos concedidos ou 
autorizados;
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 V – fornecimento de dados, informações ou es-
tatísticas inexatas ou adulteradas;

 VI – recusa de exibição de livros, documentos 
contábeis, informações ou estatísticas aos agentes 
da fiscalização;

 VII – prática reiterada de infrações graves;
 VIII – atraso no pagamento de tarifas aeropor-

tuárias além do prazo estabelecido pela autoridade 
aeronáutica;

 IX – atraso no pagamento de preços específicos 
pela utilização de áreas aeroportuárias, fora do prazo 
estabelecido no respectivo instrumento.

 Art. 300. A cassação dependerá de inquérito 
administrativo no curso do qual será assegurada de-
fesa ao infrator.

 Art. 301. A suspensão poderá ser por prazo até 
180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis por igual pe-
ríodo.

 Art. 302. A multa será aplicada pela prática das 
seguintes infrações:

 I – infrações referentes ao uso das aeronaves:
 a) utilizar ou empregar aeronave sem matrícula;
 b) utilizar ou empregar aeronave com falsas mar-

cas de nacionalidade ou de matrícula, ou sem que elas 
correspondam ao que consta do Registro Aeronáutico 
Brasileiro – RAB;

 c) utilizar ou empregar aeronave em desacordo 
com as prescrições dos respectivos certificados ou 
com estes vencidos;

 d) utilizar ou empregar aeronave sem os docu-
mentos exigidos ou sem que estes estejam em vigor;

 e) utilizar ou empregar aeronave em serviço es-
pecializado, sem a necessária homologação do órgão 
competente;

 f) utilizar ou empregar aeronave na execução 
de atividade diferente daquela para a qual se achar 
licenciado;

 g) utilizar ou empregar aeronave com inobser-
vância das normas de tráfego aéreo, emanadas da 
autoridade aeronáutica;

 h) introduzir aeronave no País, ou utilizá-la sem 
autorização de sobrevôo;

 i) manter aeronave estrangeira em Território 
Nacional sem autorização ou sem que esta haja sido 
revalidada;

 j) alienar ou transferir, sem autorização, aero-
nave estrangeira que se encontre no País em caráter 
transitório, ressalvados os casos de execução judicial 
ou de medida cautelar;

 k) transportar, ciente do conteúdo real, carga ou 
material perigoso ou proibido, ou em desacordo com 
as normas que regulam o trânsito de materiais sujei-
tos a restrições;

 l) lançar objetos ou substâncias sem licença 
da autoridade aeronáutica, salvo caso de alijamento;

 m) trasladar aeronave sem licença;
 n) recuperar ou reconstruir aeronave acidentada, 

sem a liberação do órgão competente;
 o) realizar vôo com peso de decolagem ou núme-

ro de passageiros acima dos máximos estabelecidos;
 p) realizar vôo com equipamento para levanta-

mento aerofotogramétrico, sem autorização do órgão 
competente;

 q) transportar passageiro em lugar inadequado 
da aeronave;

 r) realizar vôo sem o equipamento de sobrevi-
vência exigido;

 s) realizar vôo por instrumentos com aeronave 
não homologada para esse tipo de operação;

 t) realizar vôo por instrumentos com tripulação 
inabilitada ou incompleta;

 u) realizar vôo solo para treinamento de navega-
ção sendo aluno ainda não habilitado para tal;

 v) operar aeronave com plano de vôo visual, 
quando as condições meteorológicas estiverem abai-
xo dos mínimos previstos para esse tipo de operação;

 w) explorar sistematicamente serviços de táxi-
-aéreo fora das áreas autorizadas;

 x) operar radiofrequências não autorizadas, ca-
pazes de causar interferência prejudicial ao serviço de 
telecomunicações aeronáuticas.

 II – infrações imputáveis a aeronautas e aerovi-
ários ou operadores de aeronaves:

 a) preencher com dados inexatos documentos 
exigidos pela fiscalização;

 b) impedir ou dificultar a ação dos agentes pú-
blicos, devidamente credenciados, no exercício de 
missão oficial;

 c) pilotar aeronave sem portar os documentos de 
habilitação, os documentos da aeronave ou os equipa-
mentos de sobrevivência nas áreas exigidas;

 d) tripular aeronave com certificado de habilitação 
técnica ou de capacidade física vencidos, ou exercer 
a bordo função para a qual não esteja devidamente 
licenciado ou cuja licença esteja expirada;

 e) participar da composição de tripulação em 
desacordo com o que estabelece este Código e suas 
regulamentações;

 f) utilizar aeronave com tripulante estrangeiro 
ou permitir a este o exercício de qualquer função a 
bordo, em desacordo com este Código ou com suas 
regulamentações;

 g) desobedecer às determinações da autoridade 
do aeroporto ou prestar-lhe falsas informações;

 h) infringir as Condições Gerais de Transporte 
ou as instruções sobre tarifas;
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 i) desobedecer aos regulamentos e normas de 
tráfego aéreo;

 j) inobservar os preceitos da regulamentação 
sobre o exercício da profissão;

 k) inobservar as normas sobre assistência e 
salvamento;

 l) desobedecer às normas que regulam a entra-
da, a permanência e a saída de estrangeiro;

 m) infringir regras, normas ou cláusulas de Con-
venções ou atos internacionais;

 n) infringir as normas e regulamentos que afetem 
a disciplina a bordo de aeronave ou a segurança de vôo;

 o) permitir, por ação ou omissão, o embarque de 
mercadorias sem despacho, de materiais sem licença, 
ou efetuar o despacho em desacordo com a licença, 
quando necessária;

 p) exceder, fora dos casos previstos em lei, os 
limites de horas de trabalho ou de vôo;

 q) operar a aeronave em estado de embriaguez;
 r) taxiar aeronave para decolagem, ingressando 

na pista sem observar o tráfego;
 s) retirar-se de aeronave com o motor ligado 

sem tripulante a bordo;
 t) operar aeronave deixando de manter fraseolo-

gia-padrão nas comunicações radiotelefônicas;
 u) ministrar instruções de vôo sem estar habi-

litado.
 III – infrações imputáveis à concessionária ou 

permissionária de serviços aéreos:
 a) permitir a utilização de aeronave sem situa-

ção regular no Registro Aeronáutico Brasileiro – RAB, 
ou sem observância das restrições do certificado de 
navegabilidade;

 b) permitir a composição de tripulação por ae-
ronauta sem habilitação ou que, habilitado, não esteja 
com a documentação regular;

 c) permitir o exercício, em aeronave ou em ser-
viço de terra, de pessoal não devidamente licenciado 
ou com a licença vencida;

 d) firmar acordo com outra concessionária ou 
permissionária, ou com terceiros, para estabelecimento 
de conexão, consórcio pool ou consolidação de ser-
viços ou interesses, sem consentimento expresso da 
autoridade aeronáutica;

 e) não observar as normas e regulamentos rela-
tivos à manutenção e operação das aeronaves;

 f) explorar qualquer modalidade de serviço aé-
reo para a qual não esteja devidamente autorizada;

 g) deixar de comprovar, quando exigida pela au-
toridade competente, a contratação dos seguros desti-
nados a garantir sua responsabilidade pelos eventuais 
danos a passageiros, tripulantes, bagagens e cargas, 
bem assim, no solo a terceiros;

 h) aceitar, para embarque, mercadorias sem li-
cença das autoridades competentes ou em desacordo 
com a regulamentação que disciplina o trânsito dessas 
mercadorias;

 i) ceder ou transferir ações ou partes de seu 
capital social, com direito a voto, sem consentimento 
expresso da autoridade aeronáutica, quando neces-
sário (artigo 180);

 j) deixar de dar publicidade aos atos sociais de 
publicação obrigatória;

 k) deixar de recolher, na forma e nos prazos da 
regulamentação respectiva, as tarifas, taxas, preços 
públicos e contribuições a que estiver obrigada;

 l) recusar a exibição de livro, documento, ficha 
ou informação sobre seus serviços, quando solicitados 
pelos agentes da fiscalização aeronáutica;

 m) desrespeitar convenção ou ato internacional 
a que estiver obrigada;

 n) não observar, sem justa causa, os horários 
aprovados;

 o) infringir as normas que disciplinam o exercício 
da profissão de aeronauta ou de aeroviário;

 p) deixar de transportar passageiro com bilhete 
marcado ou com reserva confirmada ou, de qualquer 
forma, descumprir o contrato de transporte;

 q) infringir as tarifas aprovadas, prometer ou 
conceder, direta ou indiretamente, desconto, abati-
mento, bonificação, utilidade ou qualquer vantagem 
aos usuários, em função da utilização de seus servi-
ços de transporte;

 r) simular como feita, total ou parcialmente, no 
exterior, a compra de passagem vendida no País, a 
fim de burlar a aplicação da tarifa aprovada em moe-
da nacional;

 s) promover qualquer forma de publicidade que 
ofereça vantagem indevida ao usuário ou que lhe for-
neça indicação falsa ou inexata acerca dos serviços, 
induzindo-o em erro quanto ao valor real da tarifa apro-
vada pela autoridade aeronáutica;

 t) efetuar troca de transporte por serviços ou 
utilidades, fora dos casos permitidos;

 u) infringir as Condições Gerais de Transporte, 
bem como as demais normas que dispõem sobre os 
serviços aéreos;

 v) deixar de informar à autoridade aeronáutica 
a ocorrência de acidente com aeronave de sua pro-
priedade;

 w) deixar de apresentar nos prazos previstos o 
Resumo Geral dos resultados econômicos e estatísti-
cos, o Balanço e a Demonstração de lucros e perdas;

 x) deixar de requerer dentro do prazo previsto a ins-
crição de atos exigidos pelo Registro Aeronáutico Brasileiro;
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 y) deixar de apresentar, semestralmente, a re-
lação de acionistas;

 z) deixar de apresentar, semestralmente, a re-
lação de transferências.

 IV – infrações imputáveis a empresas de ma-
nutenção, reparação ou distribuição de aeronaves e 
seus componentes:

 a) inobservar instruções, normas ou requisitos 
estabelecidos pela autoridade aeronáutica;

 b) inobservar termos e condições constantes dos 
certificados de homologação e respectivos adendos;

 c) modificar aeronave ou componente, proceden-
do à alteração não prevista por órgão homologador;

 d) executar deficientemente serviço de manu-
tenção ou de distribuição de componentes, de modo 
a comprometer a segurança do vôo;

 e) deixar de cumprir os contratos de manutenção 
ou inobservar os prazos assumidos para execução dos 
serviços de manutenção e distribuição de componentes;

 f) executar serviços de manutenção ou de repara-
ção em desacordo com os manuais da aeronave, ou em 
aeronave acidentada, sem liberação do órgão competente;

 g) deixar de notificar ao órgão competente para 
homologação de produtos aeronáuticos, dentro do prazo 
regulamentar, qualquer defeito ou mau funcionamen-
to que tenha afetado a segurança de algum vôo em 
particular e que possa repetir-se em outras aeronaves.

 V – infrações imputáveis a fabricantes de aero-
naves e de outros produtos aeronáuticos:

 a) inobservar prescrições e requisitos estabele-
cidos pela autoridade aeronáutica, destinados à ho-
mologação de produtos aeronáuticos;

 b) inobservar os termos e condições constantes 
dos respectivos certificados de homologação;

 c) alterar projeto de tipo aprovado, da aeronave 
ou de outro produto aeronáutico, sem que a modificação 
tenha sido homologada pela autoridade aeronáutica;

 d) deixar de notificar ao órgão competente para 
homologação de produtos aeronáuticos, dentro do prazo 
regulamentar, qualquer defeito ou mau funcionamento, 
acidente ou incidente de que, de qualquer modo, tenha 
ciência, desde que esse defeito ou mau funcionamento 
venha a afetar a segurança de vôo e possa repetir-se 
nas demais aeronaves ou produtos aeronáuticos co-
bertos pelo mesmo projeto de tipo aprovado;

 e) descumprir ou deixar de adotar, após a noti-
ficação a que se refere o número anterior e dentro do 
prazo estabelecido pelo órgão competente, as medi-
das de natureza corretiva ou sanadora de defeitos e 
mau funcionamento.

 VI – infrações imputáveis a pessoas naturais ou 
jurídicas não compreendidas nos grupos anteriores:

 a) executar ou utilizar serviços técnicos de ma-
nutenção, modificação ou reparos de aeronaves e de 
seus componentes, em oficina não homologada;

 b) executar serviços de recuperação ou recons-
trução em aeronave acidentada, sem liberação do ór-
gão competente;

 c) executar serviços de manutenção ou de re-
paração de aeronave e de seus componentes, sem 
autorização do órgão competente;

 d) utilizar-se de aeronave sem dispor de habili-
tação para sua pilotagem;

 e) executar qualquer modalidade de serviço aé-
reo sem estar devidamente autorizado;

 f) construir campo de pouso sem licença, utilizar 
campo de pouso sem condições regulamentares de uso, 
ou deixar de promover o registro de campo de pouso;

 g) implantar ou explorar edificação ou qualquer 
empreendimento em área sujeita a restrições espe-
ciais, com inobservância destas;

 h) prometer ou conceder, direta ou indiretamente, 
qualquer modalidade de desconto, prêmio, bonificação, 
utilidade ou vantagem aos adquirentes de bilhete de 
passagem ou frete aéreo;

 i) promover publicidade de serviço aéreo em de-
sacordo com os regulamentos aeronáuticos, ou com 
promessa ou artifício que induza o público em erro 
quanto às reais condições do transporte e de seu preço;

 j) explorar serviços aéreos sem concessão ou 
autorização;

 k) vender aeronave de sua propriedade, sem a 
devida comunicação ao Registro Aeronáutico Brasileiro 
– RAB, ou deixar de atualizar, no RAB, a propriedade 
de aeronave adquirida;

 l) instalar ou manter em funcionamento escola 
ou curso de aviação sem autorização da autoridade 
aeronáutica;

 m) deixar o proprietário ou operador de aerona-
ve de recolher, na forma e nos prazos da respectiva 
regulamentação, as tarifas, taxas, preços públicos ou 
contribuições a que estiver obrigado.

CAPÍTULO IV 
Da Detenção, Interdição e Apreensão de Aeronave

 Art. 303. A aeronave poderá ser detida por au-
toridades aeronáuticas, fazendárias ou da Polícia Fe-
deral, nos seguintes casos:

 I – se voar no espaço aéreo brasileiro com in-
fração das convenções ou atos internacionais, ou das 
autorizações para tal fim;

 II – se, entrando no espaço aéreo brasileiro, 
desrespeitar a obrigatoriedade de pouso em aeropor-
to internacional;
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 III – para exame dos certificados e outros docu-
mentos indispensáveis;

 IV – para verificação de sua carga no caso de 
restrição legal (artigo 21) ou de porte proibido de equi-
pamento (Parágrafo único do artigo 21);

 V – para averiguação de ilícito.
 § 1° A autoridade aeronáutica poderá empre-

gar os meios que julgar necessários para compelir a 
aeronave a efetuar o pouso no aeródromo que lhe for 
indicado.(Regulamento)

 § 2° Esgotados os meios coercitivos legalmente 
previstos, a aeronave será classificada como hostil, fi-
cando sujeita à medida de destruição, nos casos dos 
incisos do caput deste artigo e após autorização do 
Presidente da República ou autoridade por ele delega-
da. (Incluído pela Lei nº 9.614, de 1998) (Regulamento)

 § 2º A autoridade mencionada no parágrafo an-
terior responderá por seus atos quando agir com ex-
cesso de poder ou com espírito emulatório. 

 § 3° A autoridade mencionada no § 1° respon-
derá por seus atos quando agir com excesso de poder 
ou com espírito emulatório. (Renumerado do § 2° para 
§ 3º com nova redação pela Lei nº 9.614, de 1998) 
(Regulamento)

 Art. 304. Quando, no caso do item IV, do artigo 
anterior, for constatada a existência de material proibi-
do, explosivo ou apetrechos de guerra, sem autoriza-
ção, ou contrariando os termos da que foi outorgada, 
pondo em risco a segurança pública ou a paz entre as 
Nações, a autoridade aeronáutica poderá reter o mate-
rial de que trata este artigo e liberar a aeronave se, por 
força de lei, não houver necessidade de apreendê-la.

 § 1° Se a aeronave for estrangeira e a carga não 
puser em risco a segurança pública ou a paz entre as 
Nações, poderá a autoridade aeronáutica fazer a ae-
ronave retornar ao país de origem pela rota e prazo 
determinados, sem a retenção da carga.

 § 2° Embora estrangeira a aeronave, se a carga 
puser em risco a segurança pública e a paz entre os 
povos, poderá a autoridade aeronáutica reter o ma-
terial bélico e fazer retornar a aeronave na forma do 
disposto no parágrafo anterior.

 Art. 305. A aeronave pode ser interditada:
 I – nos casos do artigo 302, I, alíneas a até n; II, 

alíneas c, d, g e j; III, alíneas a, e, f e g; e V, alíneas a a e;
 II – durante a investigação de acidente em que 

estiver envolvida.
 § 1° Efetuada a interdição, será lavrado o res-

pectivo auto, assinado pela autoridade que a realizou 
e pelo responsável pela aeronave.

 § 2° Será entregue ao responsável pela aerona-
ve cópia do auto a que se refere o parágrafo anterior.

 Art. 306. A aeronave interditada não será impe-
dida de funcionar, para efeito de manutenção.

 Art. 307. A autoridade aeronáutica poderá inter-
ditar a aeronave, por prazo não superior a 15 (quinze) 
dias, mediante requisição da autoridade aduaneira, de 
Polícia ou de saúde.

 Parágrafo único. A requisição deverá ser moti-
vada, de modo a demonstrar justo receio de que haja 
lesão grave e de difícil reparação a direitos do Poder 
Público ou de terceiros; ou que haja perigo à ordem 
pública, à saúde ou às instituições.

 Art. 308. A apreensão da aeronave dar-se-á para 
preservar a eficácia da detenção ou interdição, e con-
sistirá em mantê-la estacionada, com ou sem remoção 
para hangar, área de estacionamento, oficina ou lugar 
seguro (artigos 155 e 309).

 Art. 309. A apreensão de aeronave só se dará 
em cumprimento à ordem judicial, ressalvadas outras 
hipóteses de apreensão previstas nesta Lei.

 Art. 310. Satisfeitas as exigências legais, a ae-
ronave detida, interditada ou apreendida será imedia-
tamente liberada.

 Art. 311. Em qualquer dos casos previstos neste 
Capítulo, o proprietário ou explorador da aeronave não 
terá direito à indenização.

CAPÍTULO V 
Da Custódia e Guarda de Aeronave

 Art. 312. Em qualquer inquérito ou processo ad-
ministrativo ou judicial, a custódia, guarda ou depósito 
de aeronave far-se-á de conformidade com o disposto 
neste Capítulo.

 Art. 313. O explorador ou o proprietário de aerona-
ves entregues em depósito ou a guarda de autoridade 
aeronáutica responde pelas despesas correspondentes.

 § 1° Incluem-se no disposto neste artigo:
 I – os depósitos decorrentes de apreensão;
 II – os seqüestros e demais medidas processu-

ais acautelatórias;
 III – a arrecadação em falência, qualquer que 

seja a autoridade administrativa ou judiciária que a 
determine;

 IV – a apreensão decorrente de processos ad-
ministrativos ou judiciários.

 § 2° No caso do § 2° do artigo 303, o proprietário 
ou o explorador da aeronave terá direito à restituição 
do que houver pago, acrescida de juros compensató-
rios e indenizações por perdas e danos.

 § 3° No caso do parágrafo anterior, caberá ação 
regressiva contra o Poder Público cuja autoridade 
houver agido com excesso de poder ou com espírito 
emulatório.
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 Art. 314. O depósito não excederá o prazo de 
2 (dois) anos.

 § 1° Se, no prazo estabelecido neste artigo não 
for autorizada a entrega da aeronave, a autoridade 
aeronáutica poderá efetuar a venda pública pelo va-
lor correspondente, para ocorrer às despesas com o 
depósito.

 § 2° Não havendo licitante ou na hipótese de ser 
o valor apurado com a venda inferior ao da dívida, a 
aeronave será adjudicada ao Ministério da Aeronáu-
tica, procedendo-se ao respectivo assentamento no 
Registro Aeronáutico Brasileiro – RAB.

 § 3° O disposto neste artigo não se aplica ao 
depósito decorrente de processo administrativo de 
natureza fiscal.

 Art. 315. Será obrigatório o seguro da aeronave 
entregue ao depósito, a cargo do explorador ou pro-
prietário.

TÍTULO X 
Dos Prazos Extintivos

 Art. 316. Prescreve em 6 (seis) meses, contados 
da tradição da aeronave, a ação para haver abatimento 
do preço da aeronave adquirida com vício oculto, ou 
para rescindir o contrato e reaver o preço pago, acres-
cido de perdas e danos.

 Art. 317. Prescreve em 2 (dois) anos a ação:
 I – por danos causados a passageiros, baga-

gem ou carga transportada, a contar da data em que 
se verificou o dano, da data da chegada ou do dia em 
que devia chegar a aeronave ao ponto de destino, ou 
da interrupção do transporte;

 II – por danos causados a terceiros na superfície, 
a partir do dia da ocorrência do fato;

 III – por danos emergentes no caso de abalroa-
mento a partir da data da ocorrência do fato;

 IV – para obter remuneração ou indenização por 
assistência e salvamento, a contar da data da conclu-
são dos respectivos serviços, ressalvado o disposto 
nos parágrafos do artigo 61;

 V – para cobrar créditos, resultantes de contra-
tos sobre utilização de aeronave, se não houver pra-
zo diverso neste Código, a partir da data em que se 
tornem exigíveis;

 VI – de regresso, entre transportadores, pelas 
quantias pagas por motivo de danos provenientes de 
abalroamento, ou entre exploradores, pelas somas 
que um deles haja sido obrigado a pagar, nos casos 
de solidariedade ou ocorrência de culpa, a partir da 
data do efetivo pagamento;

 VII – para cobrar créditos de um empresário de 
serviços aéreos contra outro, decorrentes de compen-

sação de passagens de transporte aéreo, a partir de 
quando se tornem exigíveis;

 VIII – por danos causados por culpa da adminis-
tração do aeroporto ou da Administração Pública (artigo 
280), a partir do dia da ocorrência do fato;

 IX – do segurado contra o segurador, contado o 
prazo do dia em que ocorreu o fato, cujo risco estava 
garantido pelo seguro (artigo 281);

 X – contra o construtor de produto aeronáutico, 
contado da ocorrência do dano indenizável.

 Parágrafo único. Os prazos de decadência e de 
prescrição, relativamente à matéria tributária, perma-
necem regidos pela legislação específica.

 Art. 318. Se o interessado provar que não teve 
conhecimento do dano ou da identidade do responsá-
vel, o prazo começará a correr da data em que tiver 
conhecimento, mas não poderá ultrapassar de 3 (três) 
anos a partir do evento.

 Art. 319. As providências administrativas previs-
tas neste Código prescrevem em 2 (dois) anos, a partir 
da data da ocorrência do ato ou fato que as autorizar, 
e seus efeitos, ainda no caso de suspensão, não po-
derão exceder esse prazo.

 Parágrafo único. O disposto no caput deste ar-
tigo não se aplica aos prazos definidos no Código Tri-
butário Nacional.

 Art. 320. A intervenção e liquidação extrajudicial 
deverão encerrar-se no prazo de 2 (dois) anos.

 Parágrafo único. Ao término do prazo de 2 (dois) 
anos, a partir do primeiro ato, qualquer interessado ou 
membro do Ministério Público, poderá requerer a ime-
diata venda dos bens em leilão público e o rateio do 
produto entre os credores, observadas as preferências 
e privilégios especiais.

 Art. 321. O explorador de serviços aéreos pú-
blicos é obrigado a conservar, pelo prazo de 5 (cinco) 
anos, os documentos de transporte aéreo ou de outros 
serviços aéreos.

TÍTULO XI 
Disposições Finais e Transitórias

 Art. 322. Fica autorizado o Ministério da Aeronáu-
tica a instalar uma Junta de Julgamento da Aeronáutica 
com a competência de julgar, administrativamente, as 
infrações e demais questões dispostas neste Código, 
e mencionadas no seu artigo 1°, (vetado).

 § 1° (vetado).
 § 2° (vetado).
 § 3° (vetado).
 § 4° O Poder Executivo, através de decreto, regu-

lamentará a organização e o funcionamento da Junta 
de Julgamento da Aeronáutica.
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 Art. 323. Este Código entra em vigor na data de 
sua publicação.

 Art. 324. Ficam revogados o Decreto-Lei nº 32, 
de 18 de novembro de 1966, o Decreto-Lei nº 234, de 
28 de fevereiro de 1967, a Lei nº 5.448, de 4 de junho 
de 1968, a Lei nº 5.710, de 7 de outubro de 1971, a 
Lei nº 6.298, de 15 de dezembro de 1975, a Lei nº 
6.350, de 7 de julho de 1976, a Lei nº 6.833, de 30 de 
setembro de 1980, a Lei nº 6.997, de 7 de junho de 
1982, e demais disposições em contrário.

 Brasília, 19 de dezembro de 1986. 165º da In-
dependência e 98º da República. – JOSÉ SARNEY 
– Octávio Júlio Moreira Lima.

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 20.12.1986

LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995

Mensagem de veto 
Texto compilado 
(Vide Lei nº 9.074, de 1995)

Dispõe sobre o regime de concessão 
e permissão da prestação de serviços pú-
blicos previsto no art. 175 da Constituição 
Federal, e dá outras providências. 

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

CAPÍTULO I 
Das Disposições Preliminares

 Art. 1o As concessões de serviços públicos e de 
obras públicas e as permissões de serviços públicos 
reger-se-ão pelos termos do art. 175 da Constituição 
Federal, por esta Lei, pelas normas legais pertinentes 
e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos.

 Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios promoverão a revisão e as 
adaptações necessárias de sua legislação às prescri-
ções desta Lei, buscando atender as peculiaridades 
das diversas modalidades dos seus serviços.

 Art. 2o Para os fins do disposto nesta Lei, con-
sidera-se:

 I – poder concedente: a União, o Estado, o Distrito 
Federal ou o Município, em cuja competência se en-
contre o serviço público, precedido ou não da execução 
de obra pública, objeto de concessão ou permissão;

 II – concessão de serviço público: a delegação de 
sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante 
licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa 
jurídica ou consórcio de empresas que demonstre ca-
pacidade para seu desempenho, por sua conta e risco 
e por prazo determinado;

 III – concessão de serviço público precedida da 
execução de obra pública: a construção, total ou parcial, 

conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de 
quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder 
concedente, mediante licitação, na modalidade de con-
corrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas 
que demonstre capacidade para a sua realização, por 
sua conta e risco, de forma que o investimento da con-
cessionária seja remunerado e amortizado mediante a 
exploração do serviço ou da obra por prazo determinado;

 IV – permissão de serviço público: a delegação, 
a título precário, mediante licitação, da prestação de 
serviços públicos, feita pelo poder concedente à pes-
soa física ou jurídica que demonstre capacidade para 
seu desempenho, por sua conta e risco.

 Art. 3o As concessões e permissões sujeitar-se-
-ão à fiscalização pelo poder concedente responsável 
pela delegação, com a cooperação dos usuários.

 Art. 4o A concessão de serviço público, precedida 
ou não da execução de obra pública, será formalizada 
mediante contrato, que deverá observar os termos des-
ta Lei, das normas pertinentes e do edital de licitação.

 Art. 5o O poder concedente publicará, previamente 
ao edital de licitação, ato justificando a conveniência da 
outorga de concessão ou permissão, caracterizando 
seu objeto, área e prazo.

CAPÍTULO II 
Do Serviço Adequado

 Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe 
a prestação de serviço adequado ao pleno atendimen-
to dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas 
normas pertinentes e no respectivo contrato.

 § 1o Serviço adequado é o que satisfaz as con-
dições de regularidade, continuidade, eficiência, se-
gurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua 
prestação e modicidade das tarifas.

 § 2o A atualidade compreende a modernidade das 
técnicas, do equipamento e das instalações e a sua con-
servação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

 § 3o Não se caracteriza como descontinuidade do 
serviço a sua interrupção em situação de emergência 
ou após prévio aviso, quando:

 I – motivada por razões de ordem técnica ou de 
segurança das instalações; e,

 II – por inadimplemento do usuário, considerado 
o interesse da coletividade.

CAPÍTULO III 
Dos Direitos e Obrigações dos Usuários

 Art. 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações 
dos usuários:

 I – receber serviço adequado;

JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL428



25652 Quarta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011

 II – receber do poder concedente e da conces-
sionária informações para a defesa de interesses in-
dividuais ou coletivos;

 III – obter e utilizar o serviço, com liberdade de 
escolha, observadas as normas do poder concedente;

 III – obter e utilizar o serviço, com liberdade de 
escolha entre vários prestadores de serviços, quando 
for o caso, observadas as normas do poder concedente. 
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

 IV – levar ao conhecimento do poder público e 
da concessionária as irregularidades de que tenham 
conhecimento, referentes ao serviço prestado;

 V – comunicar às autoridades competentes os 
atos ilícitos praticados pela concessionária na presta-
ção do serviço;

 VI – contribuir para a permanência das boas 
condições dos bens públicos através dos quais lhes 
são prestados os serviços.

 Art. 7º-A. As concessionárias de serviços pú-
blicos, de direito público e privado, nos Estados e no 
Distrito Federal, são obrigadas a oferecer ao consu-
midor e ao usuário, dentro do mês de vencimento, o 
mínimo de seis datas opcionais para escolherem os 
dias de vencimento de seus débitos. (Incluído pela Lei 
nº 9.791, de 1999)

 Parágrafo único. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 
9.791, de 1999)

CAPÍTULO IV 
Da Política Tarifária

 Art. 8o (VETADO)
 Art. 9o A tarifa do serviço público concedido será 

fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação 
e preservada pelas regras de revisão previstas nesta 
Lei, no edital e no contrato.

 § 1º A tarifa não será subordinada à legislação 
específica anterior.

 § 1o A tarifa não será subordinada à legislação 
específica anterior e somente nos casos expressa-
mente previstos em lei, sua cobrança poderá ser con-
dicionada à existência de serviço público alternativo 
e gratuito para o usuário. (Redação dada pela Lei nº 
9.648, de 1998)

 § 2o Os contratos poderão prever mecanismos 
de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio 
econômico-financeiro.

 § 3o Ressalvados os impostos sobre a renda, a 
criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos 
ou encargos legais, após a apresentação da proposta, 
quando comprovado seu impacto, implicará a revisão 
da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso.

 § 4o Em havendo alteração unilateral do contrato 
que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, 

o poder concedente deverá restabelecê-lo, concomi-
tantemente à alteração.

 Art. 10. Sempre que forem atendidas as condi-
ções do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio 
econômico-financeiro.

 Art. 11. No atendimento às peculiaridades de 
cada serviço público, poderá o poder concedente pre-
ver, em favor da concessionária, no edital de licitação, 
a possibilidade de outras fontes provenientes de recei-
tas alternativas, complementares, acessórias ou de 
projetos associados, com ou sem exclusividade, com 
vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado 
o disposto no art. 17 desta Lei.

 Parágrafo único. As fontes de receita previstas 
neste artigo serão obrigatoriamente consideradas para 
a aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato.

 Art. 12. (VETADO)
 Art. 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em 

função das características técnicas e dos custos es-
pecíficos provenientes do atendimento aos distintos 
segmentos de usuários.

CAPÍTULO V 
Da Licitação

 Art. 14. Toda concessão de serviço público, pre-
cedida ou não da execução de obra pública, será objeto 
de prévia licitação, nos termos da legislação própria e 
com observância dos princípios da legalidade, moralida-
de, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios 
objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório.

 Art. 15. No julgamento da licitação será consi-
derado um dos seguintes critérios:

 I – o menor valor da tarifa do serviço público a 
ser prestado;

 II – a maior oferta, nos casos de pagamento ao 
poder concedente pela outorga de concessão;

 III – a combinação dos critérios referidos nos 
incisos I e II deste artigo.

 § 1º A aplicação do critério previsto no inciso III 
só será admitida quando previamente estabelecida 
no edital de licitação, inclusive com regras e fórmulas 
precisas para avaliação econômico-financeira.

 § 2º O poder concedente recusará propostas 
manifestamente inexeqüíveis ou financeiramente in-
compatíveis como objetivos da licitação.

 § 3º Em igualdade de condições, será dada pre-
ferência à proposta apresentada por empresa brasileira.

 Art. 15. No julgamento da licitação será conside-
rado um dos seguintes critérios: (Redação dada pela 
Lei nº 9.648, de 1998)

 I – o menor valor da tarifa do serviço público a ser 
prestado; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
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 II – a maior oferta, nos casos de pagamento ao 
poder concedente pela outorga da concessão; (Reda-
ção dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

 III – a combinação, dois a dois, dos critérios re-
feridos nos incisos I, II e VII; (Redação dada pela Lei 
nº 9.648, de 1998)

 IV – melhor proposta técnica, com preço fixado 
no edital; (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

 V – melhor proposta em razão da combinação 
dos critérios de menor valor da tarifa do serviço públi-
co a ser prestado com o de melhor técnica; (Incluído 
pela Lei nº 9.648, de 1998)

 VI – melhor proposta em razão da combinação 
dos critérios de maior oferta pela outorga da conces-
são com o de melhor técnica; ou (Incluído pela Lei nº 
9.648, de 1998)

 VII – melhor oferta de pagamento pela outorga 
após qualificação de propostas técnicas. (Incluído pela 
Lei nº 9.648, de 1998)

 § 1o A aplicação do critério previsto no inciso III 
só será admitida quando previamente estabelecida no 
edital de licitação, inclusive com regras e fórmulas pre-
cisas para avaliação econômico-financeira. (Redação 
dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

 § 2o Para fins de aplicação do disposto nos incisos 
IV, V, VI e VII, o edital de licitação conterá parâmetros 
e exigências para formulação de propostas técnicas. 
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

 § 3o O poder concedente recusará propostas 
manifestamente inexequíveis ou financeiramente in-
compatíveis com os objetivos da licitação. (Redação 
dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

 § 4o Em igualdade de condições, será dada pre-
ferência à proposta apresentada por empresa brasileira. 
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

 Art. 16. A outorga de concessão ou permissão 
não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de 
inviabilidade técnica ou econômica justificada no ato 
a que se refere o art. 5o desta Lei.

 Art. 17. Considerar-se-á desclassificada a propos-
ta que, para sua viabilização, necessite de vantagens 
ou subsídios que não estejam previamente autoriza-
dos em lei e à disposição de todos os concorrentes.

 Parágrafo único. Considerar-se-á, também, des-
classificada a proposta de entidade estatal alheia à es-
fera político-administrativa do poder concedente que, 
para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsí-
dios do poder público controlador da referida entidade.

 § 1o Considerar-se-á, também, desclassificada 
a proposta de entidade estatal alheia à esfera político-
-administrativa do poder concedente que, para sua 
viabilização, necessite de vantagens ou subsídios do 

poder público controlador da referida entidade. (Renu-
merado do Parágrafo único pela Lei nº 9.648, de 1998)

 § 2o Inclui-se nas vantagens ou subsídios de que 
trata este artigo, qualquer tipo de tratamento tributário 
diferenciado, ainda que em conseqüência da natureza 
jurídica do licitante, que comprometa a isonomia fis-
cal que deve prevalecer entre todos os concorrentes. 
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

 Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo 
poder concedente, observados, no que couber, os cri-
térios e as normas gerais da legislação própria sobre 
licitações e contratos e conterá, especialmente:

 I – o objeto, metas e prazo da concessão;
 II – a descrição das condições necessárias à 

prestação adequada do serviço;
 III – os prazos para recebimento das propostas, 

julgamento da licitação e assinatura do contrato;
 IV – prazo, local e horário em que serão forne-

cidos, aos interessados, os dados, estudos e projetos 
necessários à elaboração dos orçamentos e apresen-
tação das propostas;

 V – os critérios e a relação dos documentos exi-
gidos para a aferição da capacidade técnica, da ido-
neidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal;

 VI – as possíveis fontes de receitas alternativas, 
complementares ou acessórias, bem como as prove-
nientes de projetos associados;

 VII – os direitos e obrigações do poder conce-
dente e da concessionária em relação a alterações e 
expansões a serem realizadas no futuro, para garantir 
a continuidade da prestação do serviço;

 VIII – os critérios de reajuste e revisão da tarifa;
 IX – os critérios, indicadores, fórmulas e parâ-

metros a serem utilizados no julgamento técnico e 
econômico-financeiro da proposta;

 X – a indicação dos bens reversíveis;
 XI – as características dos bens reversíveis e as 

condições em que estes serão postos à disposição, nos 
casos em que houver sido extinta a concessão anterior;

 XII – a expressa indicação do responsável pelo 
ônus das desapropriações necessárias à execução 
do serviço ou da obra pública, ou para a instituição de 
servidão administrativa;

 XIII – as condições de liderança da empresa 
responsável, na hipótese em que for permitida a par-
ticipação de empresas em consórcio;

 XIV – nos casos de concessão, a minuta do res-
pectivo contrato, que conterá as cláusulas essenciais 
referidas no art. 23 desta Lei, quando aplicáveis;

 XV – nos casos de concessão de serviços públi-
cos precedida da execução de obra pública, os dados 
relativos à obra, dentre os quais os elementos do pro-
jeto básico que permitam sua plena caracterização; e
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 XV – nos casos de concessão de serviços públi-
cos precedida da execução de obra pública, os dados 
relativos à obra, dentre os quais os elementos do projeto 
básico que permitam sua plena caracterização, bem 
assim as garantias exigidas para essa parte específica 
do contrato, adequadas a cada caso e limitadas ao va-
lor da obra; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

 XVI – nos casos de permissão, os termos do 
contrato de adesão a ser firmado.

 Art. 18-A. O edital poderá prever a inversão da 
ordem das fases de habilitação e julgamento, hipótese 
em que: (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

 I – encerrada a fase de classificação das pro-
postas ou o oferecimento de lances, será aberto o in-
vólucro com os documentos de habilitação do licitante 
mais bem classificado, para verificação do atendimento 
das condições fixadas no edital; (Incluído pela Lei nº 
11.196, de 2005)

 II – verificado o atendimento das exigências do 
edital, o licitante será declarado vencedor; (Incluído 
pela Lei nº 11.196, de 2005)

 III – inabilitado o licitante melhor classificado, 
serão analisados os documentos habilitatórios do lici-
tante com a proposta classificada em segundo lugar, 
e assim sucessivamente, até que um licitante classifi-
cado atenda às condições fixadas no edital; (Incluído 
pela Lei nº 11.196, de 2005)

 IV – proclamado o resultado final do certame, 
o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições 
técnicas e econômicas por ele ofertadas. (Incluído pela 
Lei nº 11.196, de 2005)

 Art. 19. Quando permitida, na licitação, a par-
ticipação de empresas em consórcio, observar-se-ão 
as seguintes normas:

 I – comprovação de compromisso, público ou 
particular, de constituição de consórcio, subscrito pe-
las consorciadas;

 II – indicação da empresa responsável pelo 
consórcio;

 III – apresentação dos documentos exigidos nos 
incisos V e XIII do artigo anterior, por parte de cada 
consorciada;

 IV – impedimento de participação de empresas 
consorciadas na mesma licitação, por intermédio de 
mais de um consórcio ou isoladamente.

 § 1o O licitante vencedor fica obrigado a promo-
ver, antes da celebração do contrato, a constituição 
e registro do consórcio, nos termos do compromisso 
referido no inciso I deste artigo.

 § 2o A empresa líder do consórcio é a responsá-
vel perante o poder concedente pelo cumprimento do 
contrato de concessão, sem prejuízo da responsabili-
dade solidária das demais consorciadas.

 Art. 20. É facultado ao poder concedente, desde 
que previsto no edital, no interesse do serviço a ser 
concedido, determinar que o licitante vencedor, no 
caso de consórcio, se constitua em empresa antes da 
celebração do contrato.

 Art. 21. Os estudos, investigações, levantamen-
tos, projetos, obras e despesas ou investimentos já 
efetuados, vinculados à concessão, de utilidade para 
a licitação, realizados pelo poder concedente ou com 
a sua autorização, estarão à disposição dos interes-
sados, devendo o vencedor da licitação ressarcir os 
dispêndios correspondentes, especificados no edital.

 Art. 22. É assegurada a qualquer pessoa a obten-
ção de certidão sobre atos, contratos, decisões ou pa-
receres relativos à licitação ou às próprias concessões.

CAPÍTULO VI 
Do Contrato de Concessão

 Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de 
concessão as relativas:

 I – ao objeto, à área e ao prazo da concessão;
 II – ao modo, forma e condições de prestação 

do serviço;
 III – aos critérios, indicadores, fórmulas e parâ-

metros definidores da qualidade do serviço;
 IV – ao preço do serviço e aos critérios e proce-

dimentos para o reajuste e a revisão das tarifas;
 V – aos direitos, garantias e obrigações do poder 

concedente e da concessionária, inclusive os relacio-
nados às previsíveis necessidades de futura alteração 
e expansão do serviço e conseqüente modernização, 
aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e 
das instalações;

 VI – aos direitos e deveres dos usuários para 
obtenção e utilização do serviço;

 VII – à forma de fiscalização das instalações, dos 
equipamentos, dos métodos e práticas de execução 
do serviço, bem como a indicação dos órgãos compe-
tentes para exercê-la;

 VIII – às penalidades contratuais e administra-
tivas a que se sujeita a concessionária e sua forma 
de aplicação;

 IX – aos casos de extinção da concessão;
 X – aos bens reversíveis;
 XI – aos critérios para o cálculo e a forma de pa-

gamento das indenizações devidas à concessionária, 
quando for o caso;

 XII – às condições para prorrogação do contrato;
 XIII – à obrigatoriedade, forma e periodicidade 

da prestação de contas da concessionária ao poder 
concedente;

 XIV – à exigência da publicação de demonstra-
ções financeiras periódicas da concessionária; e
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 XV – ao foro e ao modo amigável de solução das 
divergências contratuais.

 Parágrafo único. Os contratos relativos à con-
cessão de serviço público precedido da execução de 
obra pública deverão, adicionalmente:

 I – estipular os cronogramas físico-financeiros de 
execução das obras vinculadas à concessão; e

 II – exigir garantia do fiel cumprimento, pela con-
cessionária, das obrigações relativas às obras vincu-
ladas à concessão.

 Art. 23-A. O contrato de concessão poderá prever 
o emprego de mecanismos privados para resolução 
de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, 
inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em 
língua portuguesa, nos termos da Lei no 9.307, de 23 
de setembro de 1996. (Incluído pela Lei nº 11.196, 
de 2005)

 Art. 24. (VETADO)
 Art. 25. Incumbe à concessionária a execução 

do serviço concedido, cabendo-lhe responder por to-
dos os prejuízos causados ao poder concedente, aos 
usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exer-
cida pelo órgão competente exclua ou atenue essa 
responsabilidade.

 § 1o Sem prejuízo da responsabilidade a que 
se refere este artigo, a concessionária poderá con-
tratar com terceiros o desenvolvimento de atividades 
inerentes, acessórias ou complementares ao serviço 
concedido, bem como a implementação de projetos 
associados.

 § 2o Os contratos celebrados entre a concessio-
nária e os terceiros a que se refere o parágrafo anterior 
reger-se-ão pelo direito privado, não se estabelecendo 
qualquer relação jurídica entre os terceiros e o poder 
concedente.

 § 3o A execução das atividades contratadas 
com terceiros pressupõe o cumprimento das normas 
regulamentares da modalidade do serviço concedido.

 Art. 26. É admitida a subconcessão, nos termos 
previstos no contrato de concessão, desde que expres-
samente autorizada pelo poder concedente.

 § 1o A outorga de subconcessão será sempre 
precedida de concorrência.

 § 2o O subconcessionário se sub-rogará todos 
os direitos e obrigações da subconcedente dentro dos 
limites da subconcessão.

 Art. 27. A transferência de concessão ou do con-
trole societário da concessionária sem prévia anuên-
cia do poder concedente implicará a caducidade da 
concessão.

 Parágrafo único. Para fins de obtenção da anu-
ência de que trata o caput deste artigo o pretendente 
deverá:

 I – atender às exigências de capacidade técnica, 
idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal 
necessárias à assunção do serviço; e

 II – comprometer-se a cumprir todas as cláusu-
las do contrato em vigor.

 § 1o Para fins de obtenção da anuência de que 
trata o caput deste artigo, o pretendente deverá: (Renu-
merado do Parágrafo único pela Lei nº 11.196, de 2005)

 I – atender às exigências de capacidade técnica, 
idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal 
necessárias à assunção do serviço; e

 II – comprometer-se a cumprir todas as cláusu-
las do contrato em vigor.

 § 2o Nas condições estabelecidas no contrato de 
concessão, o poder concedente autorizará a assunção 
do controle da concessionária por seus financiadores 
para promover sua reestruturação financeira e assegu-
rar a continuidade da prestação dos serviços. (Incluído 
pela Lei nº 11.196, de 2005)

 § 3o Na hipótese prevista no § 2o deste artigo, o 
poder concedente exigirá dos financiadores que aten-
dam às exigências de regularidade jurídica e fiscal, 
podendo alterar ou dispensar os demais requisitos 
previstos no § 1o, inciso I deste artigo. (Incluído pela 
Lei nº 11.196, de 2005)

 § 4o A assunção do controle autorizada na for-
ma do § 2o deste artigo não alterará as obrigações da 
concessionária e de seus controladores ante ao po-
der concedente. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

 Art. 28. Nos contratos de financiamento, as con-
cessionárias poderão oferecer em garantia os direi-
tos emergentes da concessão, até o limite que não 
comprometa a operacionalização e a continuidade da 
prestação do serviço.

 Parágrafo único. Os casos em que o organismo 
financiador for instituição financeira pública, deverão 
ser exigidas outras garantias da concessionária para 
viabilização do financiamento. (Revogado pela Lei no 
9.074, de 1995)

 Art. 28-A. Para garantir contratos de mútuo de 
longo prazo, destinados a investimentos relacionados 
a contratos de concessão, em qualquer de suas mo-
dalidades, as concessionárias poderão ceder ao mu-
tuante, em caráter fiduciário, parcela de seus créditos 
operacionais futuros, observadas as seguintes condi-
ções: (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

 I – o contrato de cessão dos créditos deverá ser 
registrado em Cartório de Títulos e Documentos para 
ter eficácia perante terceiros;

 II – sem prejuízo do disposto no inciso I do caput 
deste artigo, a cessão do crédito não terá eficácia em 
relação ao Poder Público concedente senão quando 
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for este formalmente notificado; (Incluído pela Lei nº 
11.196, de 2005)

 III – os créditos futuros cedidos nos termos deste 
artigo serão constituídos sob a titularidade do mutuante, 
independentemente de qualquer formalidade adicional; 
(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

 IV – o mutuante poderá indicar instituição finan-
ceira para efetuar a cobrança e receber os pagamentos 
dos créditos cedidos ou permitir que a concessionária 
o faça, na qualidade de representante e depositária; 
(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

 V – na hipótese de ter sido indicada instituição 
financeira, conforme previsto no inciso IV do caput des-
te artigo, fica a concessionária obrigada a apresentar 
a essa os créditos para cobrança; (Incluído pela Lei 
nº 11.196, de 2005)

 VI – os pagamentos dos créditos cedidos deverão 
ser depositados pela concessionária ou pela instituição 
encarregada da cobrança em conta corrente bancária 
vinculada ao contrato de mútuo; (Incluído pela Lei nº 
11.196, de 2005)

 VII – a instituição financeira depositária deverá 
transferir os valores recebidos ao mutuante à medida 
que as obrigações do contrato de mútuo tornarem-se 
exigíveis; e (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

 VIII – o contrato de cessão disporá sobre a devo-
lução à concessionária dos recursos excedentes, sendo 
vedada a retenção do saldo após o adimplemento inte-
gral do contrato. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

 Parágrafo único. Para os fins deste artigo, serão 
considerados contratos de longo prazo aqueles cujas 
obrigações tenham prazo médio de vencimento superior 
a 5 (cinco) anos. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

CAPÍTULO VII 
Dos Encargos do Poder Concedente

 Art. 29. Incumbe ao poder concedente:
 I – regulamentar o serviço concedido e fiscalizar 

permanentemente a sua prestação;
 II – aplicar as penalidades regulamentares e 

contratuais;
 III – intervir na prestação do serviço, nos casos 

e condições previstos em lei;
 IV – extinguir a concessão, nos casos previstos 

nesta Lei e na forma prevista no contrato;
 V – homologar reajustes e proceder à revisão 

das tarifas na forma desta Lei, das normas pertinen-
tes e do contrato;

 VI – cumprir e fazer cumprir as disposições re-
gulamentares do serviço e as cláusulas contratuais 
da concessão;

 VII – zelar pela boa qualidade do serviço, rece-
ber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos 

usuários, que serão cientificados, em até trinta dias, 
das providências tomadas;

 VIII – declarar de utilidade pública os bens neces-
sários à execução do serviço ou obra pública, promo-
vendo as desapropriações, diretamente ou mediante 
outorga de poderes à concessionária, caso em que será 
desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;

 IX – declarar de necessidade ou utilidade públi-
ca, para fins de instituição de servidão administrativa, 
os bens necessários à execução de serviço ou obra 
pública, promovendo-a diretamente ou mediante ou-
torga de poderes à concessionária, caso em que será 
desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;

 X – estimular o aumento da qualidade, produtivi-
dade, preservação do meio-ambiente e conservação;

 XI – incentivar a competitividade; e
 XII – estimular a formação de associações de 

usuários para defesa de interesses relativos ao serviço.
 Art. 30. No exercício da fiscalização, o poder 

concedente terá acesso aos dados relativos à adminis-
tração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos 
e financeiros da concessionária.

 Parágrafo único. A fiscalização do serviço será 
feita por intermédio de órgão técnico do poder conce-
dente ou por entidade com ele conveniada, e, periodi-
camente, conforme previsto em norma regulamentar, 
por comissão composta de representantes do poder 
concedente, da concessionária e dos usuários.

CAPÍTULO VIII 
Dos Encargos da Concessionária

 Art. 31. Incumbe à concessionária:
 I – prestar serviço adequado, na forma prevista 

nesta Lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato;
 II – manter em dia o inventário e o registro dos 

bens vinculados à concessão;
 III – prestar contas da gestão do serviço ao po-

der concedente e aos usuários, nos termos definidos 
no contrato;

 IV – cumprir e fazer cumprir as normas do ser-
viço e as cláusulas contratuais da concessão;

 V – permitir aos encarregados da fiscalização 
livre acesso, em qualquer época, às obras, aos equi-
pamentos e às instalações integrantes do serviço, bem 
como a seus registros contábeis;

 VI – promover as desapropriações e constituir 
servidões autorizadas pelo poder concedente, confor-
me previsto no edital e no contrato;

 VII – zelar pela integridade dos bens vinculados 
à prestação do serviço, bem como segurá-los ade-
quadamente; e

 VIII – captar, aplicar e gerir os recursos financei-
ros necessários à prestação do serviço.
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 Parágrafo único. As contratações, inclusive de 
mão-de-obra, feitas pela concessionária serão regidas 
pelas disposições de direito privado e pela legislação 
trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação 
entre os terceiros contratados pela concessionária e 
o poder concedente.

CAPÍTULO IX 
Da Intervenção

 Art. 32. O poder concedente poderá intervir na 
concessão, com o fim de assegurar a adequação na 
prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento 
das normas contratuais, regulamentares e legais per-
tinentes.

 Parágrafo único. A intervenção far-se-á por de-
creto do poder concedente, que conterá a designação 
do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos 
e limites da medida.

 Art. 33. Declarada a intervenção, o poder con-
cedente deverá, no prazo de trinta dias, instaurar pro-
cedimento administrativo para comprovar as causas 
determinantes da medida e apurar responsabilidades, 
assegurado o direito de ampla defesa.

 § 1o Se ficar comprovado que a intervenção não 
observou os pressupostos legais e regulamentares 
será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser 
imediatamente devolvido à concessionária, sem pre-
juízo de seu direito à indenização.

 § 2o O procedimento administrativo a que se refe-
re o caput deste artigo deverá ser concluído no prazo 
de até cento e oitenta dias, sob pena de considerar-se 
inválida a intervenção.

 Art. 34. Cessada a intervenção, se não for extinta 
a concessão, a administração do serviço será devolvida 
à concessionária, precedida de prestação de contas 
pelo interventor, que responderá pelos atos praticados 
durante a sua gestão.

CAPÍTULO X 
Da Extinção da Concessão

 Art. 35. Extingue-se a concessão por:
 I – advento do termo contratual;
 II – encampação;
 III – caducidade;
 IV – rescisão;
 V – anulação; e
 VI – falência ou extinção da empresa concessio-

nária e falecimento ou incapacidade do titular, no caso 
de empresa individual.

 § 1o Extinta a concessão, retornam ao poder con-
cedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios 
transferidos ao concessionário conforme previsto no 
edital e estabelecido no contrato.

 § 2o Extinta a concessão, haverá a imediata as-
sunção do serviço pelo poder concedente, proceden-
do-se aos levantamentos, avaliações e liquidações 
necessários.

 § 3o A assunção do serviço autoriza a ocupação 
das instalações e a utilização, pelo poder concedente, 
de todos os bens reversíveis.

 § 4o Nos casos previstos nos incisos I e II deste 
artigo, o poder concedente, antecipando-se à extinção 
da concessão, procederá aos levantamentos e ava-
liações necessários à determinação dos montantes 
da indenização que será devida à concessionária, na 
forma dos arts. 36 e 37 desta Lei.

 Art. 36. A reversão no advento do termo con-
tratual far-se-á com a indenização das parcelas dos 
investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda 
não amortizados ou depreciados, que tenham sido 
realizados com o objetivo de garantir a continuidade 
e atualidade do serviço concedido.

 Art. 37. Considera-se encampação a retomada 
do serviço pelo poder concedente durante o prazo da 
concessão, por motivo de interesse público, mediante 
lei autorizativa específica e após prévio pagamento da 
indenização, na forma do artigo anterior.

 Art. 38. A inexecução total ou parcial do contrato 
acarretará, a critério do poder concedente, a decla-
ração de caducidade da concessão ou a aplicação 
das sanções contratuais, respeitadas as disposições 
deste artigo, do art. 27, e as normas convencionadas 
entre as partes.

 § 1o A caducidade da concessão poderá ser de-
clarada pelo poder concedente quando:

 I – o serviço estiver sendo prestado de forma 
inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, 
critérios, indicadores e parâmetros definidores da qua-
lidade do serviço;

 II – a concessionária descumprir cláusulas con-
tratuais ou disposições legais ou regulamentares con-
cernentes à concessão;

 III – a concessionária paralisar o serviço ou con-
correr para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes 
de caso fortuito ou força maior;

 IV – a concessionária perder as condições eco-
nômicas, técnicas ou operacionais para manter a ade-
quada prestação do serviço concedido;

 V – a concessionária não cumprir as penalidades 
impostas por infrações, nos devidos prazos;

 VI – a concessionária não atender a intimação 
do poder concedente no sentido de regularizar a pres-
tação do serviço; e

 VII – a concessionária for condenada em sen-
tença transitada em julgado por sonegação de tributos, 
inclusive contribuições sociais.
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 § 2o A declaração da caducidade da concessão 
deverá ser precedida da verificação da inadimplência 
da concessionária em processo administrativo, asse-
gurado o direito de ampla defesa.

 § 3o Não será instaurado processo administrativo 
de inadimplência antes de comunicados à concessioná-
ria, detalhadamente, os descumprimentos contratuais 
referidos no § 1º deste artigo, dando-lhe um prazo para 
corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o 
enquadramento, nos termos contratuais.

 § 4o Instaurado o processo administrativo e com-
provada a inadimplência, a caducidade será declara-
da por decreto do poder concedente, independente-
mente de indenização prévia, calculada no decurso 
do processo.

 § 5o A indenização de que trata o parágrafo an-
terior, será devida na forma do art. 36 desta Lei e do 
contrato, descontado o valor das multas contratuais e 
dos danos causados pela concessionária.

 § 6o Declarada a caducidade, não resultará para 
o poder concedente qualquer espécie de responsabi-
lidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou 
compromissos com terceiros ou com empregados da 
concessionária.

 Art. 39. O contrato de concessão poderá ser 
rescindido por iniciativa da concessionária, no caso 
de descumprimento das normas contratuais pelo po-
der concedente, mediante ação judicial especialmente 
intentada para esse fim.

 Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput 
deste artigo, os serviços prestados pela concessioná-
ria não poderão ser interrompidos ou paralisados, até 
a decisão judicial transitada em julgado.

CAPÍTULO XI 
Das Permissões

 Art. 40. A permissão de serviço público será for-
malizada mediante contrato de adesão, que observará 
os termos desta Lei, das demais normas pertinentes e 
do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade 
e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder 
concedente.

 Parágrafo único. Aplica-se às permissões o dis-
posto nesta Lei.

CAPÍTULO XII 
Disposições Finais e Transitórias

 Art. 41. O disposto nesta Lei não se aplica à 
concessão, permissão e autorização para o serviço 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

 Art. 42. As concessões de serviço público ou-
torgadas anteriormente à entrada em vigor desta Lei 
consideram-se válidas pelo prazo fixado no contrato 

ou no ato de outorga, observado o disposto no art. 43 
desta Lei. (Vide Lei nº 9.074, de 1995)

 § 1o Vencido o prazo da concessão, o poder con-
cedente procederá a sua licitação, nos termos desta Lei. 

 § 1o Vencido o prazo mencionado no contrato 
ou ato de outorga, o serviço poderá ser prestado por 
órgão ou entidade do poder concedente, ou delegado 
a terceiros, mediante novo contrato. (Redação dada 
pela Lei nº 11.445, de 2007).

 § 2o As concessões em caráter precário, as que 
estiverem com prazo vencido e as que estiverem em 
vigor por prazo indeterminado, inclusive por força de 
legislação anterior, permanecerão válidas pelo prazo 
necessário à realização dos levantamentos e avaliações 
indispensáveis à organização das licitações que precede-
rão a outorga das concessões que as substituirão, prazo 
esse que não será inferior a 24 (vinte e quatro) meses.

 § 3º As concessões a que se refere o § 2o deste 
artigo, inclusive as que não possuam instrumento que 
as formalize ou que possuam cláusula que preveja pror-
rogação, terão validade máxima até o dia 31 de dezem-
bro de 2010, desde que, até o dia 30 de junho de 2009, 
tenham sido cumpridas, cumulativamente, as seguintes 
condições: (Incluído pela Lei nº 11.445, de 2007).

 I – levantamento mais amplo e retroativo possível 
dos elementos físicos constituintes da infra-estrutura de 
bens reversíveis e dos dados financeiros, contábeis e 
comerciais relativos à prestação dos serviços, em dimen-
são necessária e suficiente para a realização do cálculo 
de eventual indenização relativa aos investimentos ainda 
não amortizados pelas receitas emergentes da conces-
são, observadas as disposições legais e contratuais que 
regulavam a prestação do serviço ou a ela aplicáveis 
nos 20 (vinte) anos anteriores ao da publicação desta 
Lei; (Incluído pela Lei nº 11.445, de 2007).

 II – celebração de acordo entre o poder conce-
dente e o concessionário sobre os critérios e a forma 
de indenização de eventuais créditos remanescentes 
de investimentos ainda não amortizados ou deprecia-
dos, apurados a partir dos levantamentos referidos no 
inciso I deste parágrafo e auditados por instituição es-
pecializada escolhida de comum acordo pelas partes; 
e (Incluído pela Lei nº 11.445, de 2007).

 III – publicação na imprensa oficial de ato for-
mal de autoridade do poder concedente, autorizando 
a prestação precária dos serviços por prazo de até 6 
(seis) meses, renovável até 31 de dezembro de 2008, 
mediante comprovação do cumprimento do disposto 
nos incisos I e II deste parágrafo. (Incluído pela Lei nº 
11.445, de 2007).

 § 4o Não ocorrendo o acordo previsto no inciso 
II do § 3o deste artigo, o cálculo da indenização de in-
vestimentos será feito com base nos critérios previstos 
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no instrumento de concessão antes celebrado ou, na 
omissão deste, por avaliação de seu valor econômico 
ou reavaliação patrimonial, depreciação e amortização 
de ativos imobilizados definidos pelas legislações fiscal 
e das sociedades por ações, efetuada por empresa de 
auditoria independente escolhida de comum acordo 
pelas partes. (Incluído pela Lei nº 11.445, de 2007).

 § 5o No caso do § 4o deste artigo, o pagamen-
to de eventual indenização será realizado, mediante 
garantia real, por meio de 4 (quatro) parcelas anuais, 
iguais e sucessivas, da parte ainda não amortizada de 
investimentos e de outras indenizações relacionadas à 
prestação dos serviços, realizados com capital próprio 
do concessionário ou de seu controlador, ou originários 
de operações de financiamento, ou obtidos mediante 
emissão de ações, debêntures e outros títulos mobi-
liários, com a primeira parcela paga até o último dia 
útil do exercício financeiro em que ocorrer a reversão. 
(Incluído pela Lei nº 11.445, de 2007).

 § 6o Ocorrendo acordo, poderá a indenização de 
que trata o § 5o deste artigo ser paga mediante recei-
tas de novo contrato que venha a disciplinar a presta-
ção do serviço. (Incluído pela Lei nº 11.445, de 2007).

 Art. 43. Ficam extintas todas as concessões de 
serviços públicos outorgadas sem licitação na vigência 
da Constituição de 1988.(Vide Lei nº 9.074, de 1995)

 Parágrafo único. Ficam também extintas todas as 
concessões outorgadas sem licitação anteriormente à 
Constituição de 1988, cujas obras ou serviços não te-
nham sido iniciados ou que se encontrem paralisados 
quando da entrada em vigor desta Lei. 

 Art. 44. As concessionárias que tiverem obras 
que se encontrem atrasadas, na data da publicação 
desta Lei, apresentarão ao poder concedente, dentro 
de cento e oitenta dias, plano efetivo de conclusão das 
obras.(Vide Lei nº 9.074, de 1995)

 Parágrafo único. Caso a concessionária não apre-
sente o plano a que se refere este artigo ou se este 
plano não oferecer condições efetivas para o término 
da obra, o poder concedente poderá declarar extinta 
a concessão, relativa a essa obra.

 Art. 45. Nas hipóteses de que tratam os arts. 
43 e 44 desta Lei, o poder concedente indenizará as 
obras e serviços realizados somente no caso e com 
os recursos da nova licitação.

 Parágrafo único. A licitação de que trata o caput 
deste artigo deverá, obrigatoriamente, levar em conta, 
para fins de avaliação, o estágio das obras paralisa-
das ou atrasadas, de modo a permitir a utilização do 
critério de julgamento estabelecido no inciso III do art. 
15 desta Lei.

 Art. 46. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Art. 47. Revogam-se as disposições em contrário.
 Brasília, 13 de fevereiro de 1995; 174o da Inde-

pendência e 107o da República. – FERNANDO HEN-
RIQUE CARDOSO – Nelson Jobim.

Este texto não substitui o sublicado no D.O.U. de 14.2.1995 e repu-
blicado no D.O.U. de 28.9.1998

LEI No 11.079, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004

Mensagem de veto

Institui normas gerais para licitação e 
contratação de parceria público-privada no 
âmbito da administração pública.

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

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

 Art. 1o Esta Lei institui normas gerais para licita-
ção e contratação de parceria público-privada no âm-
bito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios.

 Parágrafo único. Esta Lei se aplica aos órgãos 
da Administração Pública direta, aos fundos especiais, 
às autarquias, às fundações públicas, às empresas pú-
blicas, às sociedades de economia mista e às demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

 Art. 2o Parceria público-privada é o contrato ad-
ministrativo de concessão, na modalidade patrocinada 
ou administrativa.

 § 1o Concessão patrocinada é a concessão de 
serviços públicos ou de obras públicas de que trata a 
Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando en-
volver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários 
contraprestação pecuniária do parceiro público ao 
parceiro privado.

 § 2o Concessão administrativa é o contrato de 
prestação de serviços de que a Administração Pública 
seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva exe-
cução de obra ou fornecimento e instalação de bens.

 § 3o Não constitui parceria público-privada a 
concessão comum, assim entendida a concessão de 
serviços públicos ou de obras públicas de que trata a 
Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando não 
envolver contraprestação pecuniária do parceiro pú-
blico ao parceiro privado.

 § 4o É vedada a celebração de contrato de par-
ceria público-privada:

 I – cujo valor do contrato seja inferior a R$ 
20.000.000,00 (vinte milhões de reais);
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 II – cujo período de prestação do serviço seja 
inferior a 5 (cinco) anos; ou

 III – que tenha como objeto único o fornecimento 
de mão-de-obra, o fornecimento e instalação de equi-
pamentos ou a execução de obra pública.

 Art. 3o As concessões administrativas regem-se 
por esta Lei, aplicando-se-lhes adicionalmente o dis-
posto nos arts. 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei no 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995, e no art. 31 da Lei no 9.074, 
de 7 de julho de 1995. (Regulamento)

 § 1o As concessões patrocinadas regem-se por 
esta Lei, aplicando-se-lhes subsidiariamente o disposto 
na Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nas leis 
que lhe são correlatas.(Regulamento)

 § 2o As concessões comuns continuam regidas 
pela Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e pelas 
leis que lhe são correlatas, não se lhes aplicando o 
disposto nesta Lei.

 § 3o Continuam regidos exclusivamente pela 
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelas leis que 
lhe são correlatas os contratos administrativos que 
não caracterizem concessão comum, patrocinada ou 
administrativa. 

 Art. 4o Na contratação de parceria público-privada 
serão observadas as seguintes diretrizes:

 I – eficiência no cumprimento das missões de 
Estado e no emprego dos recursos da sociedade;

 II – respeito aos interesses e direitos dos desti-
natários dos serviços e dos entes privados incumbidos 
da sua execução;

 III – indelegabilidade das funções de regulação, 
jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de ou-
tras atividades exclusivas do Estado;

 IV – responsabilidade fiscal na celebração e 
execução das parcerias;

 V – transparência dos procedimentos e das de-
cisões;

 VI – repartição objetiva de riscos entre as partes;
 VII – sustentabilidade financeira e vantagens 

socioeconômicas dos projetos de parceria.

CAPÍTULO II 
Dos Contratos de Parceria Público-Privada

 Art. 5o As cláusulas dos contratos de parceria 
público-privada atenderão ao disposto no art. 23 da Lei 
no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, 
devendo também prever:

 I – o prazo de vigência do contrato, compatível 
com a amortização dos investimentos realizados, não 
inferior a 5 (cinco), nem superior a 35 (trinta e cinco) 
anos, incluindo eventual prorrogação;

 II – as penalidades aplicáveis à Administração 
Pública e ao parceiro privado em caso de inadimple-

mento contratual, fixadas sempre de forma propor-
cional à gravidade da falta cometida, e às obrigações 
assumidas;

 III – a repartição de riscos entre as partes, inclu-
sive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do 
príncipe e álea econômica extraordinária;

 IV – as formas de remuneração e de atualização 
dos valores contratuais;

 V – os mecanismos para a preservação da atu-
alidade da prestação dos serviços;

 VI – os fatos que caracterizem a inadimplência 
pecuniária do parceiro público, os modos e o prazo 
de regularização e, quando houver, a forma de acio-
namento da garantia;

 VII – os critérios objetivos de avaliação do de-
sempenho do parceiro privado;

 VIII – a prestação, pelo parceiro privado, de ga-
rantias de execução suficientes e compatíveis com os 
ônus e riscos envolvidos, observados os limites dos 
§§ 3o e 5o do art. 56 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 
1993, e, no que se refere às concessões patrocinadas, 
o disposto no inciso XV do art. 18 da Lei no 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995;

 IX – o compartilhamento com a Administração 
Pública de ganhos econômicos efetivos do parceiro 
privado decorrentes da redução do risco de crédito 
dos financiamentos utilizados pelo parceiro privado;

 X – a realização de vistoria dos bens reversíveis, 
podendo o parceiro público reter os pagamentos ao 
parceiro privado, no valor necessário para reparar as 
irregularidades eventualmente detectadas.

 § 1o As cláusulas contratuais de atualização au-
tomática de valores baseadas em índices e fórmulas 
matemáticas, quando houver, serão aplicadas sem 
necessidade de homologação pela Administração Pú-
blica, exceto se esta publicar, na imprensa oficial, onde 
houver, até o prazo de 15 (quinze) dias após apresen-
tação da fatura, razões fundamentadas nesta Lei ou 
no contrato para a rejeição da atualização.

 § 2o Os contratos poderão prever adicionalmente:
 I – os requisitos e condições em que o parceiro 

público autorizará a transferência do controle da socie-
dade de propósito específico para os seus financiado-
res, com o objetivo de promover a sua reestruturação 
financeira e assegurar a continuidade da prestação 
dos serviços, não se aplicando para este efeito o pre-
visto no inciso I do Parágrafo único do art. 27 da Lei 
no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

 II – a possibilidade de emissão de empenho em 
nome dos financiadores do projeto em relação às obri-
gações pecuniárias da Administração Pública;

 III – a legitimidade dos financiadores do projeto 
para receber indenizações por extinção antecipada 

437ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 29 25661 

do contrato, bem como pagamentos efetuados pelos 
fundos e empresas estatais garantidores de parcerias 
público-privadas.

 Art. 6o A contraprestação da Administração Pú-
blica nos contratos de parceria público-privada poderá 
ser feita por:

 I – ordem bancária;
 II – cessão de créditos não tributários;
 III – outorga de direitos em face da Administra-

ção Pública;
 IV – outorga de direitos sobre bens públicos 

dominicais;
 V – outros meios admitidos em lei.
 Parágrafo único. O contrato poderá prever o pa-

gamento ao parceiro privado de remuneração variá-
vel vinculada ao seu desempenho, conforme metas e 
padrões de qualidade e disponibilidade definidos no 
contrato.

 Art. 7o A contraprestação da Administração Pú-
blica será obrigatoriamente precedida da disponibili-
zação do serviço objeto do contrato de parceria pú-
blico-privada.

 Parágrafo único. É facultado à Administração 
Pública, nos termos do contrato, efetuar o pagamento 
da contraprestação relativa a parcela fruível de serviço 
objeto do contrato de parceria público-privada.

CAPÍTULO III 
Das Garantias

 Art. 8o As obrigações pecuniárias contraídas pela 
Administração Pública em contrato de parceria público-
-privada poderão ser garantidas mediante:

 I – vinculação de receitas, observado o disposto 
no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal;

 II – instituição ou utilização de fundos especiais 
previstos em lei;

 III – contratação de seguro-garantia com as 
companhias seguradoras que não sejam controladas 
pelo Poder Público;

 IV – garantia prestada por organismos interna-
cionais ou instituições financeiras que não sejam con-
troladas pelo Poder Público;

 V – garantias prestadas por fundo garantidor ou 
empresa estatal criada para essa finalidade;

 VI – outros mecanismos admitidos em lei.

CAPÍTULO IV 
Da Sociedade de Propósito Específico

 Art. 9o Antes da celebração do contrato, deve-
rá ser constituída sociedade de propósito específico, 
incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria.

 § 1o A transferência do controle da sociedade de 
propósito específico estará condicionada à autorização 

expressa da Administração Pública, nos termos do edital 
e do contrato, observado o disposto no Parágrafo único 
do art. 27 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

 § 2o A sociedade de propósito específico pode-
rá assumir a forma de companhia aberta, com valores 
mobiliários admitidos a negociação no mercado. 

 § 3o A sociedade de propósito específico deve-
rá obedecer a padrões de governança corporativa e 
adotar contabilidade e demonstrações financeiras pa-
dronizadas, conforme regulamento. 

 § 4o Fica vedado à Administração Pública ser ti-
tular da maioria do capital votante das sociedades de 
que trata este Capítulo.

 § 5o A vedação prevista no § 4o deste artigo não 
se aplica à eventual aquisição da maioria do capital 
votante da sociedade de propósito específico por ins-
tituição financeira controlada pelo Poder Público em 
caso de inadimplemento de contratos de financiamento.

CAPÍTULO V 
Da Licitação

 Art. 10. A contratação de parceria público-priva-
da será precedida de licitação na modalidade de con-
corrência, estando a abertura do processo licitatório 
condicionada a:

 I – autorização da autoridade competente, fun-
damentada em estudo técnico que demonstre:

 a) a conveniência e a oportunidade da contrata-
ção, mediante identificação das razões que justifiquem 
a opção pela forma de parceria público-privada;

 b) que as despesas criadas ou aumentadas não 
afetarão as metas de resultados fiscais previstas no 
Anexo referido no § 1o do art. 4o da Lei Complementar 
no 101, de 4 de maio de 2000, devendo seus efeitos 
financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados 
pelo aumento permanente de receita ou pela redução 
permanente de despesa; e

 c) quando for o caso, conforme as normas edi-
tadas na forma do art. 25 desta Lei, a observância dos 
limites e condições decorrentes da aplicação dos arts. 
29, 30 e 32 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio 
de 2000, pelas obrigações contraídas pela Administra-
ção Pública relativas ao objeto do contrato;

 II – elaboração de estimativa do impacto orça-
mentário-financeiro nos exercícios em que deva vigorar 
o contrato de parceria público-privada;

 III – declaração do ordenador da despesa de 
que as obrigações contraídas pela Administração Pú-
blica no decorrer do contrato são compatíveis com a 
lei de diretrizes orçamentárias e estão previstas na lei 
orçamentária anual;

 IV – estimativa do fluxo de recursos públicos 
suficientes para o cumprimento, durante a vigência 
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do contrato e por exercício financeiro, das obrigações 
contraídas pela Administração Pública;

 V – seu objeto estar previsto no plano plurianual 
em vigor no âmbito onde o contrato será celebrado;

 VI – submissão da minuta de edital e de contrato 
à consulta pública, mediante publicação na imprensa 
oficial, em jornais de grande circulação e por meio ele-
trônico, que deverá informar a justificativa para a con-
tratação, a identificação do objeto, o prazo de duração 
do contrato, seu valor estimado, fixando-se prazo míni-
mo de 30 (trinta) dias para recebimento de sugestões, 
cujo termo dar-se-á pelo menos 7 (sete) dias antes da 
data prevista para a publicação do edital; e

 VII – licença ambiental prévia ou expedição das 
diretrizes para o licenciamento ambiental do empre-
endimento, na forma do regulamento, sempre que o 
objeto do contrato exigir.

 § 1o A comprovação referida nas alíneas b e c 
do inciso I do caput deste artigo conterá as premis-
sas e metodologia de cálculo utilizadas, observadas 
as normas gerais para consolidação das contas pú-
blicas, sem prejuízo do exame de compatibilidade das 
despesas com as demais normas do plano plurianual 
e da lei de diretrizes orçamentárias.

 § 2o Sempre que a assinatura do contrato ocorrer 
em exercício diverso daquele em que for publicado o 
edital, deverá ser precedida da atualização dos estu-
dos e demonstrações a que se referem os incisos I a 
IV do caput deste artigo.

 § 3o As concessões patrocinadas em que mais de 
70% (setenta por cento) da remuneração do parceiro 
privado for paga pela Administração Pública depende-
rão de autorização legislativa específica.

 Art. 11. O instrumento convocatório conterá mi-
nuta do contrato, indicará expressamente a submissão 
da licitação às normas desta Lei e observará, no que 
couber, os §§ 3o e 4o do art. 15, os arts. 18, 19 e 21 
da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, podendo 
ainda prever:

 I – exigência de garantia de proposta do licitan-
te, observado o limite do inciso III do art. 31 da Lei no 
8.666 , de 21 de junho de 1993;

 II – (VETADO)
 III – o emprego dos mecanismos privados de 

resolução de disputas, inclusive a arbitragem, a ser 
realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos 
da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, para diri-
mir conflitos decorrentes ou relacionados ao contrato.

 Parágrafo único. O edital deverá especificar, quan-
do houver, as garantias da contraprestação do parceiro 
público a serem concedidas ao parceiro privado.

 Art. 12. O certame para a contratação de parce-
rias público-privadas obedecerá ao procedimento pre-

visto na legislação vigente sobre licitações e contratos 
administrativos e também ao seguinte:

 I – o julgamento poderá ser precedido de etapa 
de qualificação de propostas técnicas, desclassificando-
-se os licitantes que não alcançarem a pontuação mí-
nima, os quais não participarão das etapas seguintes;

 II – o julgamento poderá adotar como critérios, 
além dos previstos nos incisos I e V do art. 15 da Lei 
no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, os seguintes:

 a) menor valor da contraprestação a ser paga 
pela Administração Pública;

 b) melhor proposta em razão da combinação do 
critério da alínea a com o de melhor técnica, de acordo 
com os pesos estabelecidos no edital;

 III – o edital definirá a forma de apresentação 
das propostas econômicas, admitindo-se:

 a) propostas escritas em envelopes lacrados; ou
 b) propostas escritas, seguidas de lances em 

viva voz;
 IV – o edital poderá prever a possibilidade de 

saneamento de falhas, de complementação de insu-
ficiências ou ainda de correções de caráter formal no 
curso do procedimento, desde que o licitante possa 
satisfazer as exigências dentro do prazo fixado no ins-
trumento convocatório.

 § 1o Na hipótese da alínea b do inciso III do ca-
put deste artigo:

 I – os lances em viva voz serão sempre ofereci-
dos na ordem inversa da classificação das propostas 
escritas, sendo vedado ao edital limitar a quantidade 
de lances;

 II – o edital poderá restringir a apresentação de 
lances em viva voz aos licitantes cuja proposta escrita 
for no máximo 20% (vinte por cento) maior que o valor 
da melhor proposta.

 § 2o O exame de propostas técnicas, para fins de 
qualificação ou julgamento, será feito por ato motivado, 
com base em exigências, parâmetros e indicadores de 
resultado pertinentes ao objeto, definidos com clareza 
e objetividade no edital.

 Art. 13. O edital poderá prever a inversão da or-
dem das fases de habilitação e julgamento, hipótese 
em que:

 I – encerrada a fase de classificação das pro-
postas ou o oferecimento de lances, será aberto o in-
vólucro com os documentos de habilitação do licitante 
mais bem classificado, para verificação do atendimento 
das condições fixadas no edital;

 II – verificado o atendimento das exigências do 
edital, o licitante será declarado vencedor;

 III – inabilitado o licitante melhor classificado, 
serão analisados os documentos habilitatórios do li-
citante com a proposta classificada em 2o (segundo) 
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lugar, e assim, sucessivamente, até que um licitante 
classificado atenda às condições fixadas no edital;

 IV – proclamado o resultado final do certame, 
o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições 
técnicas e econômicas por ele ofertadas.

CAPÍTULO VI 
Disposições Aplicáveis à União

 Art. 14. Será instituído, por decreto, órgão gestor 
de parcerias público-privadas federais, com competên-
cia para: (Vide Decreto nº 5.385, de 2005)

 I – definir os serviços prioritários para execução 
no regime de parceria público-privada;

 II – disciplinar os procedimentos para celebração 
desses contratos; 

 III – autorizar a abertura da licitação e aprovar 
seu edital;

 IV – apreciar os relatórios de execução dos 
contratos.

 § 1o O órgão mencionado no caput deste artigo 
será composto por indicação nominal de um repre-
sentante titular e respectivo suplente de cada um dos 
seguintes órgãos:

 I – Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, ao qual cumprirá a tarefa de coordenação das 
respectivas atividades;

 II – Ministério da Fazenda;
 III – Casa Civil da Presidência da República.
 § 2o Das reuniões do órgão a que se refere o 

caput deste artigo para examinar projetos de parce-
ria público-privada participará um representante do 
órgão da Administração Pública direta cuja área de 
competência seja pertinente ao objeto do contrato 
em análise.

 § 3o Para deliberação do órgão gestor sobre a 
contratação de parceria público-privada, o expediente 
deverá estar instruído com pronunciamento prévio e 
fundamentado:

 I – do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, sobre o mérito do projeto;

 II – do Ministério da Fazenda, quanto à viabilidade 
da concessão da garantia e à sua forma, relativamente 
aos riscos para o Tesouro Nacional e ao cumprimento 
do limite de que trata o art. 22 desta Lei.

 § 4o Para o desempenho de suas funções, o ór-
gão citado no caput deste artigo poderá criar estrutura 
de apoio técnico com a presença de representantes 
de instituições públicas.

 § 5o O órgão de que trata o caput deste artigo 
remeterá ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Con-
tas da União, com periodicidade anual, relatórios de 
desempenho dos contratos de parceria público-privada.

 § 6o Para fins do atendimento do disposto no in-
ciso V do art. 4o desta Lei, ressalvadas as informações 
classificadas como sigilosas, os relatórios de que trata 
o § 5o deste artigo serão disponibilizados ao público, 
por meio de rede pública de transmissão de dados.

 Art. 15. Compete aos Ministérios e às Agências 
Reguladoras, nas suas respectivas áreas de compe-
tência, submeter o edital de licitação ao órgão gestor, 
proceder à licitação, acompanhar e fiscalizar os con-
tratos de parceria público-privada.

 Parágrafo único. Os Ministérios e Agências Re-
guladoras encaminharão ao órgão a que se refere o 
caput do art. 14 desta Lei, com periodicidade semes-
tral, relatórios circunstanciados acerca da execução 
dos contratos de parceria público-privada, na forma 
definida em regulamento.

 Art. 16. Ficam a União, suas autarquias e funda-
ções públicas autorizadas a participar, no limite global 
de R$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais), em 
Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas – FGP, 
que terá por finalidade prestar garantia de pagamento 
de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros 
públicos federais em virtude das parcerias de que trata 
esta Lei. (Vide Decreto nº 7.070, de 2010)

 Art. 16. Ficam a União, seus fundos especiais, 
suas autarquias, suas fundações públicas e suas em-
presas estatais dependentes autorizadas a participar, 
no limite global de R$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões 
de reais), em Fundo Garantidor de Parcerias Público-
-Privadas – FGP, que terá por finalidade prestar garan-
tia de pagamento de obrigações pecuniárias assumi-
das pelos parceiros públicos federais em virtude das 
parcerias de que trata esta Lei. (Redação dada pela 
Medida provisória nº 513, de 2.010)

 Art. 16. Ficam a União, seus fundos especiais, 
suas autarquias, suas fundações públicas e suas em-
presas estatais dependentes autorizadas a participar, 
no limite global de R$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões 
de reais), em Fundo Garantidor de Parcerias Público-
-Privadas – FGP, que terá por finalidade prestar garantia 
de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas 
pelos parceiros públicos federais em virtude das par-
cerias de que trata esta Lei. (Redação dada pela Lei 
nº 12.409, de 2011)

 § 1o O FGP terá natureza privada e patrimônio 
próprio separado do patrimônio dos cotistas, e será 
sujeito a direitos e obrigações próprios.

 § 2o O patrimônio do Fundo será formado pelo 
aporte de bens e direitos realizado pelos cotistas, por 
meio da integralização de cotas e pelos rendimentos 
obtidos com sua administração.

 § 3o Os bens e direitos transferidos ao Fundo 
serão avaliados por empresa especializada, que de-
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verá apresentar laudo fundamentado, com indicação 
dos critérios de avaliação adotados e instruído com os 
documentos relativos aos bens avaliados.

 § 4o A integralização das cotas poderá ser realiza-
da em dinheiro, títulos da dívida pública, bens imóveis 
dominicais, bens móveis, inclusive ações de sociedade 
de economia mista federal excedentes ao necessário 
para manutenção de seu controle pela União, ou ou-
tros direitos com valor patrimonial.

 § 5o O FGP responderá por suas obrigações 
com os bens e direitos integrantes de seu patrimônio, 
não respondendo os cotistas por qualquer obrigação 
do Fundo, salvo pela integralização das cotas que 
subscreverem.

 § 6o A integralização com bens a que se refere 
o § 4o deste artigo será feita independentemente de 
licitação, mediante prévia avaliação e autorização es-
pecífica do Presidente da República, por proposta do 
Ministro da Fazenda.

 § 7o O aporte de bens de uso especial ou de uso 
comum no FGP será condicionado a sua desafetação 
de forma individualizada.

 § 8o A capitalização do FGP, quando realizada 
por meio de recursos orçamentários, dar-se-á por ação 
orçamentária específica para esta finalidade, no âm-
bito de Encargos Financeiros da União. (Incluído pela 
Medida provisória nº 513, de 2.010)

 § 8o A capitalização do FGP, quando realiza-
da por meio de recursos orçamentários, dar-se-á por 
ação orçamentária específica para esta finalidade, no 
âmbito de Encargos Financeiros da União. (Redação 
dada pela Lei nº 12.409, de 2011)

 Art. 17. O FGP será criado, administrado, gerido 
e representado judicial e extrajudicialmente por insti-
tuição financeira controlada, direta ou indiretamente, 
pela União, com observância das normas a que se 
refere o inciso XXII do art. 4o da Lei no 4.595, de 31 de 
dezembro de 1964.

 § 1o O estatuto e o regulamento do FGP serão 
aprovados em assembléia dos cotistas.

 § 2o A representação da União na assembléia 
dos cotistas dar-se-á na forma do inciso V do art. 10 
do Decreto-Lei no 147, de 3 de fevereiro de 1967.

 § 3o Caberá à instituição financeira deliberar sobre 
a gestão e alienação dos bens e direitos do FGP, ze-
lando pela manutenção de sua rentabilidade e liquidez.

 Art. 18. As garantias do FGP serão prestadas 
proporcionalmente ao valor da participação de cada 
cotista, sendo vedada a concessão de garantia cujo 
valor presente líquido, somado ao das garantias an-
teriormente prestadas e demais obrigações, supere o 
ativo total do FGP.

 Art. 18. O estatuto e o regulamento do FGP de-
vem deliberar sobre a política de concessão de garan-
tias, inclusive no que se refere à relação entre ativos 
e passivos do Fundo. (Redação dada pela Medida 
provisória nº 513, de 2.010)

 Art. 18. O estatuto e o regulamento do FGP 
devem deliberar sobre a política de concessão de 
garantias, inclusive no que se refere à relação entre 
ativos e passivos do Fundo. (Redação dada pela Lei 
nº 12.409, de 2011)

 § 1o A garantia será prestada na forma aprova-
da pela assembléia dos cotistas, nas seguintes mo-
dalidades:

 I – fiança, sem benefício de ordem para o fiador;
 II – penhor de bens móveis ou de direitos integran-

tes do patrimônio do FGP, sem transferência da posse 
da coisa empenhada antes da execução da garantia;

 III – hipoteca de bens imóveis do patrimônio do 
FGP;

 IV – alienação fiduciária, permanecendo a posse 
direta dos bens com o FGP ou com agente fiduciário 
por ele contratado antes da execução da garantia;

 V – outros contratos que produzam efeito de 
garantia, desde que não transfiram a titularidade ou 
posse direta dos bens ao parceiro privado antes da 
execução da garantia;

 VI – garantia, real ou pessoal, vinculada a um 
patrimônio de afetação constituído em decorrência da 
separação de bens e direitos pertencentes ao FGP.

 § 2o O FGP poderá prestar contra-garantias a 
seguradoras, instituições financeiras e organismos 
internacionais que garantirem o cumprimento das 
obrigações pecuniárias dos cotistas em contratos de 
parceria público-privadas.

 § 3o A quitação pelo parceiro público de cada 
parcela de débito garantido pelo FGP importará exo-
neração proporcional da garantia.

 § 4o No caso de crédito líquido e certo, constan-
te de título exigível aceito e não pago pelo parceiro 
público, a garantia poderá ser acionada pelo parceiro 
privado a partir do 45o (quadragésimo quinto) dia do 
seu vencimento.

 § 5o O parceiro privado poderá acionar a garan-
tia relativa a débitos constantes de faturas emitidas e 
ainda não aceitas pelo parceiro público, desde que, 
transcorridos mais de 90 (noventa) dias de seu ven-
cimento, não tenha havido sua rejeição expressa por 
ato motivado.

 § 6o A quitação de débito pelo FGP importará sua 
subrogação nos direitos do parceiro privado. 

 § 7o Em caso de inadimplemento, os bens e direi-
tos do Fundo poderão ser objeto de constrição judicial 
e alienação para satisfazer as obrigações garantidas.
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 § 8º O FGP poderá usar parcela da cota da 
União para prestar garantia aos seus fundos especiais, 
às suas autarquias, às suas fundações públicas e às 
suas empresas estatais dependentes. (Incluído pela 
Medida provisória nº 513, de 2.010)

 § 8o O FGP poderá usar parcela da cota da União 
para prestar garantia aos seus fundos especiais, às 
suas autarquias, às suas fundações públicas e às suas 
empresas estatais dependentes. (Incluído pela Lei nº 
12.409, de 2011)

 Art. 19 O FGP não pagará rendimentos a seus 
cotistas, assegurando-se a qualquer deles o direito de 
requerer o resgate total ou parcial de suas cotas, cor-
respondente ao patrimônio ainda não utilizado para a 
concessão de garantias, fazendo-se a liquidação com 
base na situação patrimonial do Fundo.

 Art. 20. A dissolução do FGP, deliberada pela 
assembléia dos cotistas, ficará condicionada à prévia 
quitação da totalidade dos débitos garantidos ou libe-
ração das garantias pelos credores.

 Parágrafo único. Dissolvido o FGP, o seu patri-
mônio será rateado entre os cotistas, com base na 
situação patrimonial à data da dissolução.

 Art. 21. É facultada a constituição de patrimônio 
de afetação que não se comunicará com o restante do 
patrimônio do FGP, ficando vinculado exclusivamente 
à garantia em virtude da qual tiver sido constituído, 
não podendo ser objeto de penhora, arresto, seqües-
tro, busca e apreensão ou qualquer ato de constrição 
judicial decorrente de outras obrigações do FGP.

 Parágrafo único. A constituição do patrimônio de 
afetação será feita por registro em Cartório de Registro 
de Títulos e Documentos ou, no caso de bem imóvel, 
no Cartório de Registro Imobiliário correspondente.

 Art. 22. A União somente poderá contratar par-
ceria público-privada quando a soma das despesas de 
caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias 
já contratadas não tiver excedido, no ano anterior, a 1% 
(um por cento) da receita corrente líquida do exercí-
cio, e as despesas anuais dos contratos vigentes, nos 
10 (dez) anos subseqüentes, não excedam a 1% (um 
por cento) da receita corrente líquida projetada para 
os respectivos exercícios.

CAPÍTULO VII 
Disposições Finais

 Art. 23. Fica a União autorizada a conceder in-
centivo, nos termos do Programa de Incentivo à Imple-
mentação de Projetos de Interesse Social – PIPS, ins-
tituído pela Lei no 10.735, de 11 de setembro de 2003, 
às aplicações em fundos de investimento, criados por 
instituições financeiras, em direitos creditórios prove-
nientes dos contratos de parcerias público-privadas.

 Art. 24. O Conselho Monetário Nacional estabe-
lecerá, na forma da legislação pertinente, as diretrizes 
para a concessão de crédito destinado ao financiamento 
de contratos de parcerias público-privadas, bem como 
para participação de entidades fechadas de previdên-
cia complementar.

 Art. 25. A Secretaria do Tesouro Nacional edita-
rá, na forma da legislação pertinente, normas gerais 
relativas à consolidação das contas públicas aplicáveis 
aos contratos de parceria público-privada.

 Art. 26. O inciso I do § 1o do art. 56 da Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 56  .................................................
§ 1o  .......................................................
I – caução em dinheiro ou em títulos da 

dívida pública, devendo estes ter sido emiti-
dos sob a forma escritural, mediante registro 
em sistema centralizado de liquidação e de 
custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil e avaliados pelos seus valores eco-
nômicos, conforme definido pelo Ministério 
da Fazenda;

 .................................................... ” (NR)

 Art. 27. As operações de crédito efetuadas 
por empresas públicas ou sociedades de economia 
mista controladas pela União não poderão exce-
der a 70% (setenta por cento) do total das fontes 
de recursos financeiros da sociedade de propósito 
específico, sendo que para as áreas das regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde o Índice de 
Desenvolvimento Humano – IDH seja inferior à mé-
dia nacional, essa participação não poderá exceder 
a 80% (oitenta por cento).

 § 1o Não poderão exceder a 80% (oitenta por 
cento) do total das fontes de recursos financeiros da 
sociedade de propósito específico ou 90% (noventa 
por cento) nas áreas das regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, onde o Índice de Desenvolvimento Hu-
mano – IDH seja inferior à média nacional, as opera-
ções de crédito ou contribuições de capital realizadas 
cumulativamente por:

 I – entidades fechadas de previdência comple-
mentar;

 II – empresas públicas ou sociedades de eco-
nomia mista controladas pela União.

 § 2o Para fins do disposto neste artigo, entende-
-se por fonte de recursos financeiros as operações de 
crédito e contribuições de capital à sociedade de pro-
pósito específico.

 Art. 28. A União não poderá conceder garantia e 
realizar transferência voluntária aos Estados, Distrito 
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Federal e Municípios se a soma das despesas de ca-
ráter continuado derivadas do conjunto das parcerias 
já contratadas por esses entes tiver excedido, no ano 
anterior, a 1% (um por cento) da receita corrente líquida 
do exercício ou se as despesas anuais dos contratos 
vigentes nos 10 (dez) anos subseqüentes excederem 
a 1% (um por cento) da receita corrente líquida proje-
tada para os respectivos exercícios.

 Art. 28. A União não poderá conceder garantia e 
realizar transferência voluntária aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios se a soma das despesas de ca-
ráter continuado derivadas do conjunto das parcerias 
já contratadas por esses entes tiver excedido, no ano 
anterior, a 3% (três por cento) da receita corrente líquida 
do exercício ou se as despesas anuais dos contratos 
vigentes nos 10 (dez) anos subsequentes excederem 
a 3% (três por cento) da receita corrente líquida pro-
jetada para os respectivos exercícios. (Redação dada 
pela Lei nº 12.024, de 2009)

 § 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Muni-
cípios que contratarem empreendimentos por inter-
médio de parcerias público-privadas deverão enca-
minhar ao Senado Federal e à Secretaria do Tesouro 
Nacional, previamente à contratação, as informações 
necessárias para cumprimento do previsto no caput 
deste artigo.

 § 2o Na aplicação do limite previsto no caput deste 
artigo, serão computadas as despesas derivadas de 
contratos de parceria celebrados pela Administração 
Pública direta, autarquias, fundações públicas, empre-
sas públicas, sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas, direta ou indiretamente, pelo 
respectivo ente.

 § 2o Na aplicação do limite previsto no caput 
deste artigo, serão computadas as despesas deriva-
das de contratos de parceria celebrados pela adminis-
tração pública direta, autarquias, fundações públicas, 
empresas públicas, sociedades de economia mista e 
demais entidades controladas, direta ou indiretamente, 
pelo respectivo ente, excluídas as empresas estatais 
não dependentes. (Redação dada pela Lei nº 12.024, 
de 2009) 

 § 3o (VETADO)
 Art. 29. Serão aplicáveis, no que couber, as pe-

nalidades previstas no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, na Lei no 8.429, de 
2 de junho de 1992 – Lei de Improbidade Administra-
tiva, na Lei no 10.028, de 19 de outubro de 2000 – Lei 
dos Crimes Fiscais, no Decreto-Lei no 201, de 27 de 
fevereiro de 1967, e na Lei no 1.079, de 10 de abril de 
1950, sem prejuízo das penalidades financeiras pre-
vistas contratualmente.

 Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Brasília, 30 de dezembro de 2004; 183o da Inde-
pendência e 116o da República. – LUIZ INÁCIO LULA 
DA SILVA – Bernard Appy – Nelson Machado.

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 31.12.2004

DECRETO Nº 7.205, DE 10 DE JUNHO DE 2010

Dispõe sobre o modelo de concessão 
para exploração do Aeroporto de São Gon-
çalo do Amarante. 

O Presidente da República, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea “a”, da 
Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 3o, in-
ciso II, da Lei no 11.182, de 27 de setembro de 2005, 

Decreta: 
Art. 1o Este Decreto dispõe sobre o modelo de 

concessão aplicável à exploração do Aeroporto de São 
Gonçalo do Amarante – ASGA, localizado no Municí-
pio de São Gonçalo do Amarante, no Estado do Rio 
Grande do Norte. 

Art. 2o A concessão para exploração do ASGA 
realizar-se-á em conformidade com o disposto no art. 
8º, inciso XXIV, da Lei nº 11.182, de 27 de setembro 
de 2005, e nas disposições aplicáveis da Lei nº 7.565, 
de 19 de dezembro de 1986, da Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995. 

Art. 3o Para os fins deste Decreto, a Agência Na-
cional de Aviação Civil – ANAC, atuará como poder 
concedente, nos termos da Lei nº 11.182, de 27 de 
setembro de 2005. 

CAPÍTULO I 
Das Condições Para Exploração 

Art. 4o Os valores dos bens imóveis e de eventuais 
despesas de indenização a terceiros a serem levados 
à conta de capital do aeroporto estarão sujeitos à ava-
liação da Secretaria do Patrimônio da União – SPU. 

§ 1o A ANAC deverá propor ao Ministro da Defesa 
a declaração de utilidade pública, para fins de desa-
propriação ou instituição de servidão administrativa, 
de áreas necessárias à exploração do aeroporto, que, 
a acolhendo, submeterá ao Presidente da República, 
na forma do art. 8º, inciso XXIII, da Lei nº 11.182 de 
27 de setembro de 2005. 

§ 2o O edital e o respectivo contrato de concessão 
poderão prever que concessionário promoverá a desa-
propriação ou os atos necessários para a instituição de 
servidão administrativa, com recursos próprios, após a 
declaração de utilidade pública pelo Poder Público, na 
forma da legislação e regulamentos vigentes. 
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Art. 5o A licitação da concessão para a exploração 
do ASGA poderá admitir, caso haja previsão em edital, 
a participação em consórcio, que deverá se constituir 
em sociedade de propósito específico antes da cele-
bração do contrato de concessão. 

Art. 6o Ficam vedadas a participação de empresas 
prestadoras de serviços de transporte aéreo, direta ou 
indiretamente, no capital votante da concessionária em 
percentual igual ou superior a dez por cento, bem como 
a participação da concessionária ou de seus sócios, 
direta ou indiretamente, no capital votante de empre-
sas prestadoras de serviços de transporte aéreo, em 
percentual igual ou superior a este. 

§ 1o As restrições previstas no caput poderão ser 
excepcionadas pela ANAC, em decisão fundamenta-
da, no caso de concessão de parte da infraestrutura 
aeroportuária. 

§ 2o O edital deverá conter regras para evitar prá-
ticas anticompetitivas por parte das empresas aéreas 
derivadas dessa participação. 

Art. 7o A ANAC poderá dispor sobre as regras de 
atuação da concessionária na prestação de serviços 
auxiliares às empresas prestadoras de serviços de 
transporte aéreo, a fim de assegurar a competição na 
prestação desses serviços.

Art. 8o A ANAC poderá estabelecer restrições, li-
mites ou condições quanto à obtenção da concessão, 
a fim de preservar a competição entre aeroportos, sem 
prejuízo das atribuições do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica – CADE previstas em lei.

Art. 9o A transferência da concessão será veda-
da ao longo dos três primeiros anos de execução do 
contrato de concessão.

Art. 10. Dependerão de prévia aprovação da ANAC 
a cisão, a fusão, a transformação, a incorporação, a 
redução do capital da concessionária, bem como a 
transferência de seu controle societário ou a subcon-
cessão, sem prejuízo das competências do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – CADE previs-
tas em lei. 

Art. 11. Os bens reversíveis resultantes de inves-
timentos realizados pela concessionária não poderão 
ser dados em garantia. 

Art. 12. O prazo de concessão será de até trinta 
e cinco anos, podendo ser prorrogado uma única vez, 
para fins de reequilíbrio econômico-financeiro decor-
rente de riscos não assumidos pela concessionária no 
contrato de concessão, mediante justificativa. 

Art. 13. O Ministério da Defesa manifestar-se-á 
sobre eventual interesse militar no ASGA, indicando, 
caso necessário, as limitações a serem incluídas no 
edital e no contrato de concessão. 

Art. 14. O serviço de telecomunicações aeronáu-
ticas na área terminal de tráfego aéreo poderá ser ex-
plorado pela concessionária, mediante delegação do 
Comando da Aeronáutica, observadas as normas da 
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL e 
do Comando da Aeronáutica. 

CAPÍTULO II 
Da Regulação Tarifária 

Art. 15. Na exploração do ASGA, as tarifas aero-
portuárias aplicadas pela concessionária serão limita-
das ao teto determinado pela ANAC. 

Art. 16. O teto tarifário será determinado a partir 
de um dos seguintes critérios, fixados no edital:

I – a receita, por unidade de passageiro e carga 
equivalente; 

II – um valor que corresponda à média ponde-
rada dos valores das diversas espécies de tarifas; ou

III – um valor máximo para cada uma das diver-
sas espécies de tarifas. 

Parágrafo único. As receitas alternativas, com-
plementares, acessórias ou de projetos associados, 
com ou sem exclusividade, poderão ser computadas 
no cálculo do teto tarifário, com vistas a favorecer a 
modicidade tarifária, inclusive por meio da expansão 
da infraestrutura aeroportuária, nos termos definidos 
em edital. 

Art. 17. O teto tarifário será reajustado anualmen-
te, por um índice de preços ao consumidor, e revisto 
ordinariamente a cada cinco anos, a fim de preservar 
o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos ter-
mos do art. 19. 

Art. 18. A fórmula de reajuste do teto tarifário con-
terá o fator de produtividade na prestação dos serviços. 

Art. 19. O fator de qualidade poderá ser utilizado, 
cumulada ou alternativamente, na fórmula de reajus-
te do teto tarifário, ou como critério para aplicação de 
multas decorrentes da inobservância desse fator, nos 
termos definidos em edital. 

Art. 20. Caberá à ANAC a prerrogativa de esco-
lher a forma pela qual será implementada a recompo-
sição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
a favor do poder concedente ou do concessionário, 
podendo ser utilizadas as medidas abaixo elencadas, 
individual ou conjuntamente, sem a exclusão de outras 
medidas cabíveis: 

I – revisão do teto tarifário; 
II – alteração do prazo da concessão. 
Parágrafo único. Para os fins do disposto neste 

artigo, deverão ser observadas as seguintes condições:
I – os ganhos econômicos decorrentes de novas 

fontes geradoras de receitas tarifárias, que não tenham 
sido previstas quando do cálculo inicial do teto tarifário, 
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serão alocados para modicidade tarifária, inclusive por 
meio da expansão da infraestrutura aeroportuária, nos 
termos definidos em edital;

II – a regra de utilização das receitas alternativas, 
complementares, acessórias ou de projetos associa-
dos, com ou sem exclusividade, poderá ser revista nos 
termos do Parágrafo único do art. 16; e

III – os ganhos econômicos que não decorram 
diretamente da eficiência empresarial, em casos como 
o de diminuição de tributos ou encargos legais e de 
novas regras sobre os serviços, serão alocados nos 
termos regulados pela ANAC. 

Art. 21. A concessionária poderá praticar des-
contos nas tarifas baseados em parâmetros objetivos 
previamente divulgados, tais como:

I – a qualidade dos serviços;
II – o horário, dia ou temporada, com vistas ao 

gerenciamento da demanda. 
§ 1o Quaisquer descontos nas tarifas definidos 

conforme os parâmetros deste artigo deverão ser es-
tendidos a qualquer usuário que atenda às condições 
para a sua fruição. 

§ 2o Os descontos praticados pelo concessionário 
em relação ao teto tarifário não poderão ser utilizados 
como fundamento para sua revisão. 

§ 3o Caberá à ANAC compor, administrativamen-
te, conflitos de interesses que envolvam o concessio-
nário e as prestadoras de serviços aéreos acerca dos 
parâmetros utilizados para a prática dos descontos.

CAPÍTULO III 
Do Edital e do Contrato de Concessão 

Art. 22. A elaboração do edital de licitação e do 
contrato de concessão observará a realização de prévia 
audiência ou consulta públicas, bem como a existência 
de estudos prévios de viabilidade técnica, econômica, 
financeira e ambiental. 

Parágrafo único. Utilizar-se-á como critério de 
julgamento da licitação o maior valor oferecido pela 
outorga.

Art. 23. No contrato de concessão constarão, 
obrigatoriamente, as cláusulas estabelecidas no art. 
23 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, além 
de cláusulas relativas:

I – ao valor do contrato e sua remuneração;
II – aos critérios de alocação de riscos entre o 

poder concedente e o concessionário;
III – às condições de reequilíbrio econômico-

-financeiro;
IV – às regras para transferência do controle so-

cietário da concessionária;

V – às regras para assunção do controle da con-
cessionária por parte dos financiadores;

VI – às garantias securitárias em relação aos 
bens e à responsabilidade civil;

VII – aos níveis de qualidade dos serviços que 
deverão ser atendidos pela concessionária na execu-
ção do contrato e que poderão gerar a necessidade 
de realização de investimentos, bem como a previsão 
das sanções em caso de não atendimento dos níveis 
exigidos;

VIII – à necessidade de certificação aeroportuária;
IX – à vinculação às autorizações pertinentes ex-

pedidas pela ANAC, e às condições para suas revisões;
X – aos bens da concessão e à especificação 

patrimonial do sítio aeroportuário;
XI – a alocação das receitas alternativas, com-

plementares, acessórias ou de projetos associados, 
com ou sem exclusividade;

XII – às regras para a atuação da concessioná-
ria na prestação de serviços auxiliares às empresas 
prestadoras de serviços de transporte aéreo;

XIII – às condições necessárias à atuação dos 
órgãos públicos no sítio aeroportuário; e

XIV – às condições de prorrogação. 
Art. 24. Este Decreto entra em vigor na data de 

sua publicação.
Brasília, 10 de junho de 2010; 189o da Indepen-

dência e 122o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA 
SILVA – Nelson Jobim.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 11.6.2010 

LEI Nº 12.379, DE 6 DE JANEIRO DE 2011

Mensagem de veto

Dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Viação – SNV; altera a Lei no 9.432, de 8 de 
janeiro de 1997; revoga as Leis nos 5.917, 
de 10 de setembro de 1973, 6.346, de 6 de 
julho de 1976, 6.504, de 13 de dezembro de 
1977, 6.555, de 22 de agosto de 1978, 6.574, 
de 30 de setembro de 1978, 6.630, de 16 de 
abril de 1979, 6.648, de 16 de maio de 1979, 
6.671, de 4 de julho de 1979, 6.776, de 30 
de abril de 1980, 6.933, de 13 de julho de 
1980, 6.976, de 14 de dezembro de 1980, 
7.003, de 24 de junho de 1982, 7.436, de 20 
de dezembro de 1985, 7.581, de 24 de de-
zembro de 1986, 9.060, de 14 de junho de 
1995, 9.078, de 11 de julho de 1995, 9.830, 
de 2 de setembro de 1999, 9.852, de 27 de 
outubro de 1999, 10.030, de 20 de outubro 
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de 2000, 10.031, de 20 de outubro de 2000, 
10.540, de 1o de outubro de 2002, 10.606, de 
19 de dezembro de 2002, 10.680, de 23 de 
maio de 2003, 10.739, de 24 de setembro de 
2003, 10.789, de 28 de novembro de 2003, 
10.960, de 7 de outubro de 2004, 11.003, 
de 16 de dezembro de 2004, 11.122, de 31 
de maio de 2005, 11.475, de 29 de maio de 
2007, 11.550, de 19 de novembro de 2007, 
11.701, de 18 de junho de 2008, 11.729, de 
24 de junho de 2008, e 11.731, de 24 de ju-
nho de 2008; revoga dispositivos das Leis 
nos 6.261, de 14 de novembro de 1975, 6.406, 
de 21 de março de 1977, 11.297, de 9 de 
maio de 2006, 11.314, de 3 de julho de 2006, 
11.482, de 31 de maio de 2007, 11.518, de 
5 de setembro de 2007, e 11.772, de 17 de 
setembro de 2008; e dá outras providências.

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

Art. 37. Fica a União autorizada a transferir para 
Estados, Distrito Federal e Municípios, mediante con-
vênio, a implantação, administração, operação, manu-
tenção e exploração de aeródromos públicos, de acordo 
com esta Lei, com a Lei no 8.399, de 7 de janeiro de 
1992, e com a legislação aeronáutica em vigor.

(Às Comissões de Serviços de Infraes-
trutura; e de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 361, DE 2011 

Dispõe sobre a isenção do Imposto de 
Importação e do Imposto sobre Produtos 
Industrializados incidentes sobre impres-
soras de caracteres Braille.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As impressoras de caracteres Braille, clas-

sificadas no código 8443.32.22 da Nomenclatura Co-
mum do MERCOSUL, ficam isentas: 

I – do Imposto de Importação;
II – do Imposto Sobre Produtos Industrializados, 

na importação e nas operações realizadas no merca-
do interno.

Art. 2º O Poder Executivo, com vistas ao cum-
primento do disposto nos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará 
o montante da renúncia fiscal decorrente do disposto 
nesta Lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere 
o § 6º do art. 165 da Constituição, o qual acompanha-

rá o projeto de lei orçamentária, cuja apresentação 
se der após decorridos sessenta dias da publicação 
desta, bem como incluirá a renúncia mencionada nas 
propostas orçamentárias dos exercícios seguintes.

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

Parágrafo único. O disposto no art. 1º desta Lei 
só produzirá efeito a partir do primeiro dia do exercício 
financeiro imediatamente posterior àquele em que for 
implementado o disposto no art. 2º em vigor na data 
da sua publicação.

Justificação

A produção de documentos impressos pelo Sis-
tema Braille é de excepcional importância para um 
contingente de centenas de milhares de brasileiros 
que sofrem de deficiência visual severa. A Organiza-
ção Mundial da Saúde estima que na população Bra-
sileira a incidência da cegueira atinja de 0,3 a 0,5% 
da população.

Observa-se quase onze anos depois que as Leis 
10.048 e 10.098, ambas de dezembro de 2.000, baliza-
ram a política oficial para acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência, que poucos órgãos de Go-
verno adaptaram plenamente as páginas de internet 
para uso dos deficientes visuais. Aliás, o próprio De-
creto nº 5.296, regulamentador daquelas leis, somente 
foi expedido em 2 de dezembro de 2004. 

Embora algumas páginas da internet – o meio 
moderno de comunicação, por excelência – permitam 
condições de acessibilidade, o material impresso no 
Sistema Braille ainda é o mais comum e abrangente à 
população com algum tipo de deficiência visual severa.

A leitura em Braille é fundamental para permitir 
aos portadores de deficiência visual severa o aces-
so a áreas como educação, lazer, trabalho, religião e 
saúde, tratando-se do método mais usual e difundido 
para aquisição de informações.

O incremento na quantidade de impressoras 
Braille permitirá maior disseminação de informações 
focadas na população portadora de deficiência visual 
severa fazendo crescer um mercado que até poderá 
estimular a indústria eletrônica nacional a produzir dis-
positivos similares no Brasil.

A transcrição ou adaptação de textos para o 
Braille gera oportunidades de mercado que incluem os 
portadores de deficiência visual severa na produção e 
revisão de livros infantis, didáticos e literários; cardá-
pios, manuais, catálogos, relatórios, cartões de visita, 
folhetos, jogos acessíveis, extratos bancários, contas 
de consumo, bulas, boletos, faturas etc.
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Atualmente as alíquotas do Imposto de Importação 
(II) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para 
as impressoras Braille estão zeradas, mas não há impedi-
mentos que a qualquer momento elas sejam modificadas 
para gravar tanto as importações como a fabricação e 
comercialização no mercado interno. A conversão do PLS 
em norma conferirá maior segurança jurídica à matéria 
sedimentando o caráter social e inclusivo das isenções. 

Pelas razões acima expostas, estamos propondo que 
impressoras Braille sejam isentas do Imposto de Importa-
ção e do Imposto sobre Produtos Industrializados como 
medida de largo alcance social. – Senador Ciro Nogueira.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos 
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segu-
rança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e 
a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvér-
sias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
Constituição da República Federativa do Brasil.

TÍTULO I 
Dos Princípios Fundamentais 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada 
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 
de Direito e tem como fundamentos:

I – a soberania;
II – a cidadania;
III – a dignidade da pessoa humana;
IV – os valores sociais do trabalho e da livre ini-

ciativa;
V – o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, 

que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição.
....................................................................................

Seção II 
Dos Orçamentos

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo 
estabelecerão:
....................................................................................

§ 6º – O projeto de lei orçamentária será acom-
panhado de demonstrativo regionalizado do efeito, so-
bre as receitas e despesas, decorrente de isenções, 
anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza 
financeira, tributária e creditícia.
....................................................................................

Brasília, 5 de outubro de 1988. – Ulysses Gui-
marães , Presidente – Mauro Benevides , 1.º Vice-
-Presidente – Jorge Arbage , 2.º Vice-Presidente – 
Marcelo Cordeiro , 1.º Secretário – Mário Maia , 2.º 
Secretário – Arnaldo Faria de Sá , 3.º Secretário – 
Benedita da Silva , 1.º Suplente de Secretário – Luiz 
Soyer , 2.º Suplente de Secretário – Sotero Cunha , 
3.º Suplente de Secretário – Bernardo Cabral , Relator 
Geral – Adolfo Oliveira , Relator Adjunto – Antônio 
Carlos Konder Reis , Relator Adjunto – José Fogaça 
, Relator Adjunto – Abigail Feitosa.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR  
Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000

O Presidente da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei Complementar:

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas 
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título 
VI da Constituição.

§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressu-
põe a ação planejada e transparente, em que se pre-
vinem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o 
equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento 
de metas de resultados entre receitas e despesas e 
a obediência a limites e condições no que tange a re-
núncia de receita, geração de despesas com pessoal, 
da seguridade social e outras, dívidas consolidada e 
mobiliária, operações de crédito, inclusive por anteci-
pação de receita, concessão de garantia e inscrição 
em Restos a Pagar.

§ 2o As disposições desta Lei Complementar 
obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios.

§ 3o Nas referências:
I – à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios, estão compreendidos:
a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste 

abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário 
e o Ministério Público;
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b) as respectivas administrações diretas, fun-
dos, autarquias, fundações e empresas estatais de-
pendentes;

II – a Estados entende-se considerado o Distrito 
Federal;

III – a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribu-
nal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado 
e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios 
e Tribunal de Contas do Município.
....................................................................................

Seção III 
Da Lei Orçamentária Anual

Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, ela-
borado de forma compatível com o plano plurianual, 
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas 
desta Lei Complementar:
....................................................................................

II – será acompanhado do documento a que se 
refere o § 6o do art. 165 da Constituição, bem como 
das medidas de compensação a renúncias de recei-
ta e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter 
continuado;
....................................................................................

Art. 12. As previsões de receita observarão as 
normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das 
alterações na legislação, da variação do índice de pre-
ços, do crescimento econômico ou de qualquer outro 
fator relevante e serão acompanhadas de demonstrati-
vo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção 
para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da 
metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

§ 1o Reestimativa de receita por parte do Poder 
Legislativo só será admitida se comprovado erro ou 
omissão de ordem técnica ou legal.

§ 2o O montante previsto para as receitas de 
operações de crédito não poderá ser superior ao das 
despesas de capital constantes do projeto de lei orça-
mentária. (Vide ADIN 2.238-5)

§ 3o O Poder Executivo de cada ente colocará 
à disposição dos demais Poderes e do Ministério Pú-
blico, no mínimo trinta dias antes do prazo final para 
encaminhamento de suas propostas orçamentárias, 
os estudos e as estimativas das receitas para o exer-
cício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as 
respectivas memórias de cálculo.
....................................................................................

Seção II 
Da Renúncia de Receita

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo 
ou benefício de natureza tributária da qual decorra re-
núncia de receita deverá estar acompanhada de esti-

mativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias 
e a pelo menos uma das seguintes condições:

I – demonstração pelo proponente de que a re-
núncia foi considerada na estimativa de receita da lei 
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afe-
tará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de compen-
sação, no período mencionado no caput, por meio do 
aumento de receita, proveniente da elevação de alí-
quotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição.

§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, 
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação 
de base de cálculo que implique redução discriminada 
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do in-
centivo ou benefício de que trata o caput deste artigo 
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício 
só entrará em vigor quando implementadas as medi-
das referidas no mencionado inciso.

§ 3o O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos pre-

vistos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constitui-
ção, na forma do seu § 1o;

II – ao cancelamento de débito cujo montante 
seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
....................................................................................

Art. 74. Esta Lei Complementar entra em vigor 
na data da sua publicação.

Art. 75. Revoga-se a Lei Complementar no 96, de 
31 de maio de 1999.

Brasília, 4 de maio de 2000; 179o da Independên-
cia e 112o da República. – FERNANDO HENRIQUE 
CARDOSO – Pedro Malan – Martus Tavares.

Este texto não substitui o publicada no D.O. de 5.5.2000

(Às Comissões de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa; de Assuntos Econô-
micos, cabendo à última a decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Os projetos que acabam de ser lidos se-
rão publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

E lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – O requerimento que acaba de ser lido 
será encaminhado à Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

E lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 782, DE 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal, 

Senador José Sarney,
Requeiro nos termos do art. 160, combinado como 

art. 199, do Regimento Interno do Senado Federal, a 
realização de Sessão no horário do Expediente do dia 
19 de setembro de 2011, destinada a homenagear a 
passagem do 21º (vigésimo primeiro) aniversário de 
criação do Sistema Único de Saúde – SUS.

Justificação

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela 
Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, buscando 
propiciar o acesso aos serviços de saúde a toda a po-
pulação brasileira. Anteriormente, a assistência médica 
ficava restrita aos empregados que contribuíssem com 
a previdência social, através do Instituto Nacional de 
Assistência Médica da Previdência Social – INAMPS.

Do Sistema Único de Saúde fazem parte os cen-
tros e postos de saúde, hospitais – incluindo os univer-
sitários, laboratórios, hemocentros, os serviços de Vi-
gilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Vigilância 
Ambiental, além de fundações e institutos de pesquisa, 
como a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Vital Brasil.

Sala das Sessões, 28 de junho de 2011. – Sena-
dor Paulo Davim.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – O requerimento que acaba de ser lido 
vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – A Presidência recebeu a Mensagem 
nº 96, de 2011 (nº 229/2011, na origem), da Senhora 
Presidente da República, submetendo à apreciação 
do Senado a indicação da Senhora Vitoria Alice Cle-
aver, Ministra de Primeira Classe do Quadro Especial 
da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações 
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora do 
Brasil junto à República Socialista do Vietnã. 

É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – A Mensagem nº 96, de 2011, vai à 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – A Presidência recebeu a Mensagem 
nº 97, de 2011 (nº 228/2011, na origem), pela qual a 
Senhora Presidente da República solicita seja autoriza-
da a contratação de operação de crédito externo, com 
garantia da República Federativa do Brasil, no valor 
equivalente a dezesseis milhões, seiscentos e quarenta 
e nove mil e seiscentos dólares dos Estados Unidos 
da América, de principal, entre o Município de Parana-
guá, Estado do Paraná, e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, destinada ao financiamento 
parcial do Programa Integrado de Desenvolvimento 
Social e Urbano do Município de Paranaguá – Parana-
guá Rumo Certo, no âmbito do Programa Procidades.

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – A Presidência recebeu as seguintes 
Mensagens da Senhora Presidente da República:

– nº 214, de 2011, na origem, que restitui os autó-
grafos do Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 
2011 (proveniente da Medida Provisória nº 519, 
de 2010), que autoriza o Poder Executivo a doar 
estoques públicos de alimentos, para assistência 
humanitária internacional, sancionado e transfor-
mado na Lei nº 12.429, de 2011; e

– nº 215, de 2011, na origem, que restitui os autó-
grafos do Projeto de Lei da Câmara nº 177, de 
2009 (nº 2.002/2007, na Casa de origem, do 
Deputado Dr. Talmir), que inscreve os nomes de 
Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo (MMDC), 
heróis paulistas da Revolução Constitucionalista 
de 1932, no Livro dos Heróis da Pátria, sancio-
nado e transformado na Lei nº 12.430, de 2011.

Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um 
exemplar de cada autógrafo.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – A Presidência recebeu a Mensagem 
nº 231, de 2011, na origem, da Senhora Presidente 
da República, que comunica sua ausência do País, 
nos dias 28 e 29 de junho, para realizar viagem oficial 
ao Paraguai.

A referida matéria foi anexada ao processado da 
Mensagem nº 37, de 2011.

É a seguinte a Mensagem:

Mensagem nº 231, de 2011, na origem

Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausenta-

rei do País nos dias 28 e 29 de junho de 2011, para 
realizar viagem oficial ao Paraguai.

Brasília, 27 de junho de 2011. – Dilma Rousseff.

Aviso nº 323 – C. Civil

Em 27 de junho de 2011

Assunto: Viagem presidencial.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa secretaria Mensagem na qual 

a Excelentíssima Senhora Presidenta da República co-
munica que se ausentará do País nos dias 28 e 29 de 
junho de 2011, para realizar viagem oficial ao Paraguai.

Atenciosamente, – Gleisi Hoffmann, Ministra 
de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Re-
pública.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – A Presidência recebeu da Excelentís-
sima Senhora Presidente da República as Mensagens 
nºs 54, de 2011-CN (nº 223, de 2011, na origem), 55, 
de 2011-CN (nº 224, de 2011, na origem), 56, de 2011-
CN (nº 225, de 2011, na origem), 57, de 2011-CN (nº 
226, de 2011, na origem), e 58, de 2011-CN (nº 227, 
de 2011, na origem), encaminhando, respectivamente, 
os Projetos de Lei nºs 11, 12, 13, 14 e 15, de 2011-CN.

São os seguintes os projetos:
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As matérias serão publicadas em avulsos e no 

Diário do Senado Federal de 29 de junho do corrente.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Sobre a mesa pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/

PMDB – AP) – Os Projetos de Lei nos 11, 12, 13, 14 

e 15, de 2011-CN, vão à Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação dos projetos:

até 3/7 prazo para publicação e distribuição de avulsos;
até 11/7 prazo para apresentação de emendas;
até 16/7 prazo para publicação e distribuição de avulsos das emendas 

apresentadas; e
até 13/8 prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório 

e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.

Leitura: 28-6-2011
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O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – A Presidência recebeu o Ofício S/
Nº, de 2011, do Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa, que comunica a 
apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei 
do Senado 249, de 2009.

É o seguinte o Ofício:

Ofício/CDH – PLS 249/2009

Brasília, 16 de junho de 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58, § 2º, I, da Constituição, com-

binado com o parágrafo 2º, do artigo 91, do Regimento 
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência, 
que esta Comissão aprovou com as Emendas nºs 1, 2, e 
3-CAS/CDH, o Projeto de Lei do Senado nº 249, de 2009, 
que “Altera a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, a 
fim de instituir medida de apoio a pessoa com deficiência 
na área da assistência social e de atualizar a terminologia 
utilizada para designar os destinatários da norma”.

Atenciosamente, – Senador Paulo Paim, Pre-
sidente  

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Com referência ao Ofício s/nº, de 2011, 
fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 
213, 214 e 216, de 2011, do Presidente da Comissão 
de Assuntos Econômicos, que comunica a apreciação, 
em caráter terminativo, dos Projetos de Lei do Senado 
nºs 43, de 2010; 155 e 81, de 2009, respectivamente. 

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 213/2011/CAE

Brasília, 21 de junho de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada 
nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 43 de 2010, 
que “altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que 
dispõe sobre a organização da Seguridade Social, ins-
titui o Plano de Custeio e dá outras providências, para 
dar nova redação ao 

Art. 16 e disciplinar a participação da União no 
financiamento da Seguridade Social”.

Atenciosamente, Senador Delcídio do Amaral, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

OF. Nº 214/2011/CAE

Brasília, 21 de junho de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Inter-

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada nesta 
data, o Projeto de Lei do Senado nº 155 de 2009, que 
“dispõe sobre a criação de Zona de Processamento 
de Exportação no Município de Itaqui, no Estado do 
Rio Grande do Sul“.

Atenciosamente, – Senador Delcídio do Amaral, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos

Of. nº 216/2011/CAE

Brasília, 21 de junho de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do regimento Interno 

do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que 
esta Comissão aprovou, em reunião realizada nesta 
data, o Projeto de Lei do Senado nº 81 de 2009, que 
“outorga isenção do Imposto de Importação, do Imposto 
sobre Produtos Industrializados, da Contribuição para 
os Programas de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social incidentes na 
importação aos equipamentos hospitalares sem similar 
nacional”, com a Emenda nº 1-CAE.

Atenciosamente, – Senador Delcídio Amaral, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Com referência aos Ofícios nºs 213, 
214 e 216, de 2011, fica aberto o prazo de cinco dias 
úteis para interposição de recurso, por um décimo da 
composição da Casa, para que as matérias sejam 
apreciadas pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º 
a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Encerrou-se ontem o prazo para apre-
sentação de emendas às seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 89, de 2010, do Se-
nador Paulo Paim, que obriga a realização de 
exame médico pericial para suspensão de pa-
gamento do benefício de auxílio-doença, e dá 
outras providências;

– Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 2011 (nº 
7.621/2010, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe so-
bre a criação de Varas do Trabalho na jurisdição 
do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região 
(MT) e dá outras providências; e
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– Projeto de Lei do Senado nº 259, de 2010 – Com-
plementar, do Senador Demóstenes Torres, que 
altera a Lei Complementar nº 126, de 15 de janei-
ro de 2007, que dispõe sobre a política de resse-
guro, retrocessão e sua intermediação, as ope-
rações de co-seguro, as contratações de seguro 
no exterior e as operações em moeda estrangeira 
do setor securitário; altera o Decreto-Lei nº 73, 
de 21 de novembro de 1966, e a Lei nº 8.031, 
de 12 de abril de 1990; e dá outras providências.

Aos projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia 

oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/PMDB 

– AP) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Resolução do Senado nº 
27, de 2011, do Senador Renan Calheiros, que altera o 
Regimento Interno do Senado Federal, para regulamentar 
a competência, prevista no inciso XV do art. 52 da Cons-
tituição Federal, de avaliar o Sistema Tributário Nacional 
e as administrações tributárias dos entes federados.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolu-
ção nº 17, de 2009, que altera o Regimento Interno do 
Senado Federal, uma vez que o projeto supracitado 
também modifica a referida Norma Interna, seguindo, 
posteriormente, à Comissão Especial da Reforma do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Encerrou-se ontem o prazo para apre-
sentação de emendas ao Projeto de Resolução nº 
28, de 2011, de iniciativa da Mesa do Senado Federal, 
que ratifica o Ato da Mesa que regulamenta a Ouvido-
ria do Senado Federal, criada pelo Ato da Comissão 
Diretora nº 5, de 2005, e pela Resolução nº 1, de 2005.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-

tiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. 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 Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 275, 
de 2007, do Senador Valdir Raupp, que altera a Lei nº 
7.064, de 6 de dezembro de 1982, para estender sua 
aplicação a todos os trabalhadores contratados no 
Brasil, ou transferidos para prestar serviços no exterior.

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o 
Projeto vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – A Senhora Presidente da República 

adotou, em 24 de junho de 2011, e publicou, no mes-
mo dia, mês e ano, a Medida Provisória nº 536, de 
2011, que “Dá nova redação ao art. 4º da Lei nº 6.932, 
de 7 de julho de 1981, que dispõe sobre as atividades 
do médico-residente”.

Nos termos dos §§ 2º, 3º e 7º do art. 2º da Re-
solução nº 1, de 2002-CN, está assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a 
matéria:

Senadores

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

Titulares Suplentes
Humberto Costa 1.Marcelo Crivella
Magno Malta 2.João Pedro
Acir Gurgacz 3.Cristovam Buarque
Antonio Carlos Valadares 4.Lídice da Mata
Inácio Arruda 5.Lindbergh Farias

Bloco (PMDB/PP/PSC/PMN/PV)

Titulares Suplentes
Renan Calheiros 1.Paulo Davim
Francisco Dornelles 2.Vital do Rêgo
Eduardo Amorim 3.Ana Amélia
Sérgio Petecão 4.Eduardo Braga

Bloco (PSDB/DEM)

Titulares Suplentes
Alvaro Dias 1.Aloysio Nunes Ferreira
Demóstenes Torres 2.Jayme Campos

PTB

Titulares Suplentes
Gim Argello 1.João Vicente Claudino

*PSOL

Titulares Suplentes
Marinor Brito 1.

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

Deputados

PT

Titulares Suplentes
Paulo Teixeira 1.Henrique Fontana
Arlindo Chinaglia 2.Artur Bruno

PMDB

Titulares Suplentes
Henrique Eduardo Alves 1.Teresa Surita
Mendes Ribeiro Filho 2.Almeida Lima
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Bloco (PSB/PTB/PCdoB)

Titulares Suplentes
Ana Arraes 1.Osmar Júnior
Jovair Arantes 2.Givaldo Carimbão

PSDB

Titulares Suplentes
Duarte Nogueira 1.Otavio Leite

PP

Titulares Suplentes
Nelson Meurer 1.José Otávio Germano

DEM

Titulares Suplentes
Antonio C. Magalhães Neto 1.Pauderney Avelino

Bloco  
(PR/PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL)

Titulares Suplentes
Lincoln Portela 1.George Hilton

PDT

Titulares Suplentes
Giovanni Queiroz 1.André Figueiredo

Bloco (PV/PPS)

Titulares Suplentes
Sarney Filho 1.Rubens Bueno

*PSC

Titulares Suplentes
Ratinho Junior 1.Zequinha Marinho

_____________________

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

A Presidência comunica que, de acordo com o 
§ 7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, é o 
seguinte o calendário para a tramitação da matéria:

– Publicação no DO: 24-6-2011 (Ed. Extra)

– Designação Prevista da Comissão: 28-
6-2011(SF)

– Instalação Prevista da Comissão: 29-
6-2011

– Emendas: até 30-6-2011 (6 dias após 
a publicação)

– Prazo na Comissão: 24-6-2011 a 7-7-
2011 (14º dia)

– Remessa do processo à CD: 7-7-2011
– Prazo na CD: de 8-7-2011 a 3-8-2011 

(15º ao 28º dia) 
– Recebimento previsto no SF: 3-8-2011
– Prazo no SF: de 4-8-2011 a 17-8-2011 

(42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 17-

8-2011
– Prazo para apreciação das modifica-

ções do SF, pela CD: de 18-8-2011 a 20-8-2011 
(43º ao 45º dia)

– Regime de urgência, obstruindo a pauta 
a partir de: 21-8-2011 (46º dia)

– Prazo final no Congresso: 4-9-2011

A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/

PMDB – AP) – A Presidência comunica que a Se-
nhora Presidente da República adotou, em 24 de ju-
nho de 2011 e publicou no mesmo dia, mês e ano, a 
Medida Provisória nº 537, de 2011, que “Abre cré-
dito extraordinário, em favor dos Ministérios da De-
fesa e da Integração Nacional, no valor global de R$ 
500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), para 
os fins que especifica”.

A matéria será encaminhada, nos termos do § 6º 
do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
onde poderá receber emendas.

Fica estabelecido o seguinte calendário de tra-
mitação:

MPV 537
Publicação no DO 24-6-2011 (Ed. Extra)
Emendas Até 30-6-2011
Prazo na Comissão 24-6-2011 a 7-7-2011 (14º dia)
Remessa do Processo à CD 7-7-2011
Prazo na CD 8-7-2011 a 3-8-2011 (15º ao 28º dia)
Recebimento previsto no SF 3-8-2011 
Prazo no SF 4-8-2011 a 17-8-2011 (42º dia)
Se modificado, devolução à CD 17-8-2011 

Prazo para apreciação das 
modificações do SF, pela CD

18-8-2011 a 20-8-2011 (43º ao 45º dia)

Regime de urgência, obstruindo 
a pauta a partir de

21-8-2011 (46º dia)

Prazo final no Congresso 4-9-2011 (60 dias) 
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A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/

PMDB – AP) – A Presidência designa o Senador Ani-
bal Diniz, em substituição à Senadora Gleisi Hoffmann, 
como membro titular, para integrar a Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, con-
forme o Ofício nº 077/2011– GLDBAG, da Liderança 
do Bloco de Apoio ao Governo no Senado Federal.

É o seguinte o ofício:

Ofício nº 77/2011-GLDBAG

Brasília, 27 de junho de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Aní-

bal Diniz representante do Bloco de Apoio ao Governo 
(PT, PR, PDT, PSB, PC do B, e PRB), para integrar, na 
qualidade de titular, em substituição a Senadora Gleisi 
Hoffmann, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização-CMO. – Senador Humberto 
Costa, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 79/2011-GLDBAG

Brasília, 28 de junho de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador José 

Pimentel como titular, na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos – CAE, em substituição à Senadora Gleisi 

Hoffmann, em vaga destinada ao Bloco de Apoio ao 
Governo. – Senador Humberto Costa, Líder do PT e 
do Bloco de Apoio ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Será feita a substituição solicitada.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. nº 48/2011-PRESIDÊNCIA/CASDEP

Brasília, 28 de junho de 2011

Assunto: Designação de Relatoria da CASDEP

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, de acordo 

com o Art. 89, incisos III e IV, do Regimento Interno do 
Senado Federal, designei, na data de hoje, a Senadora 
Ana Amélia como Relatora da Subcomissão Temporária 
de Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos de 
Álcool, Crack e outras Drogas – CASDEP.

Cordialmente, – Senador Wellington Dias, Presi-
dente da Subcomissão Temporária de Políticas Sociais 
sobre Dependentes Químicos de Álcool, Crack e Outras 
Drogas  – CASDEP, da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – O ofício que acaba de ser lido vai à 
publicação.

Sobre a mesa, propostas de emendas à Consti-
tuição que passo a ler.

São lidas as seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/PMDB 
– AP) – As propostas de emenda à Constituição que 
acabam de ser lidas estão sujeitas às disposições cons-
tantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

As matérias vão à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a mi-
nha inscrição para falar pela Liderança do PTB. Creio 
que já chegou à Mesa a minha indicação.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – V. Exª será atendido na forma regimental.

A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, para uma 
comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – V. Exª será atendida, como primeira orado-
ra inscrita, para uma comunicação inadiável, Senadora.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, peço minha inscrição 
como Líder do PV.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – V. Exª, Senador Paulo, será também aten-
dido, como segundo inscrito, para falar pela Liderança.

Eu também vou pedir a palavra para uma comu-
nicação inadiável, como segundo inscrito.

Convidamos, para a tribuna da Casa – já está na 
tribuna –, o Senador Paulo Paim, como orador inscrito.

V. Exª disporá do tempo regimental.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Senadores e Senadoras, eu quero, nesta tarde, 
valer-me da revista Carta Capital, que fez uma entre-
vista com o ex-Governador, ex-Prefeito, ex-Deputado 
Federal e ex-Ministro das Cidades Olívio Dutra, meu 
amigo Olívio Dutra, a qual peço que seja colocada nos 
Anais da Casa. Particularmente, não gostei do título, 
mas a matéria é muito boa, bem como as respostas 
que deu meu amigo Olívio Dutra.

Sr. Presidente Geovani Borges, Olívio Dutra é co-
nhecido, lá no Rio Grande, como “galo missioneiro”. Foi 
o fundador do PT e – como eu disse – Prefeito da capi-
tal, onde aplicou e implantou o Orçamento Participativo.

Quando Olívio completou 70 anos, em nome do 
movimento social do Rio Grande e – eu diria – do Bra-
sil, eu entreguei a ele uma placa, que dizia que Olívio 
personificava a universalidade dos homens livres que 
nasceram do ventre da mãe terra e que, com sua co-
ragem, sabedoria e olhar sereno, nos ensinou a abrir 
caminhos e a construir largos dias, sempre pensando 
no bem comum: fazer o bem não interessando a quem.

Olívio, naquele dia do aniversário em que lhe en-
treguei a placa, disse: “Política não é profissão, mas 

uma missão transitória que deve ser assumida com 
uma enorme responsabilidade”.

Sr. Presidente, na carta, Olívio fala da sua traje-
tória, da sua vida, de cada passo, de cada momento. 
E há um momento, na entrevista, em que ele diz que 
dividiu, quando aqui chegamos, na Constituinte, um 
apartamento em Brasília com o ex-Presidente Lula e 
com este Senador. Ele disse que só a sala daquele 
apartamento era maior que o apartamento em que 
mora hoje em Porto Alegre, no Passo da Areia.

Olívio é um símbolo de militante das causas popu-
lares. No aniversário, eu disse a ele, Senadora Angela 
Portela: “Olívio, para mim você é o número um de todos 
os militantes, que conheço no Brasil, de causas populares. 
Pode haver militantes iguais, mas não maiores que você”.

Foi um belo momento em que, eu diria, quase to-
das as lideranças do Rio Grande, independentemente 
de partido, estavam lá para homenagear Olívio Dutra. 
Eu entreguei essa placa a ele em nome do movimento 
social gaúcho e, tenho certeza, brasileiro.

Sr. Presidente, peço que considere na íntegra 
este meu pronunciamento, que, na verdade, é uma 
pérola que homenageia este grande lutador de toda 
nossa gente: Olívio Dutra.

Sr. Presidente, quero também, neste momento, 
aproveitar para falar um pouco sobre a situação do 
arroz lá no meu Estado.

A Câmara Municipal de Vereadores do Município 
gaúcho de Rosário do Sul, por meio do seu Presidente 
Alsom Pereira da Silva e também de seus Vereadores 
Cíntia Pereira de Souza, Catarina Severo, Edmundo 
Coelho da Rosa, Everton Cardoso Leal, Rogério Souto 
Azevedo, Vilmar Oliveira e Vilmar Ferreira, encaminhou 
ao meu gabinete documento da Associação dos Arro-
zeiros de Rosário do Sul, assinado pelo seu Presidente, 
Sr. Rafael da Silva Pinto.

O setor orizícola atravessa uma crise de comer-
cialização, em que os preços de mercado do arroz es-
tão R$10,19 abaixo do custo de produção e R$6,79 do 
preço mínimo, situação que provocará um prejuízo de 
50% no setor, com enormes prejuízos para o Brasil e 
para o Rio Grande do Sul.

No documento, eles dizem: “Apesar de estarmos 
colhendo a maior safra de nossa história, acima do 
nosso consumo interno, estão ocorrendo importações 
desnecessárias de arroz do Mercosul”.

Hoje, realizei um debate muito forte, eu diria, na 
Comissão de Direitos Humanos, sobre a questão da 
Unasul, do Mercosul, de uma América do Sul integra-
da, e já mostrávamos lá algumas preocupações que 
estamos tendo em relação ao não cumprimento dos 
acordos do Mercosul.

Mas, enfim, o setor orizícola reivindica, entre outras 
ações: suspensão, mesmo que temporária, das impor-
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tações de arroz do Mercosul, casca e beneficiado, até 
que o setor seja recompensado por diferenças regionais; 
implementação a curto prazo de novo mecanismo, de-
nominado “preço meta”, para arroz irrigado, baseado no 
custo da produção dos órgãos oficiais; providência pelo 
Governo Federal na redução urgente de dois milhões 
de toneladas do estoque de arroz excedente no Brasil 
– isso mostra que somos autossuficientes –, através de 
doações sociais, produção de etanol ou troca por países 
que produzem etanol a partir do arroz.

Peço à Mesa do Senado que registre nos Anais 
da Casa documento que recebi da Câmara de Verea-
dores e também da Associação.

Sr. Presidente, por outro lado, o Governo Federal 
anunciou algumas medidas que tenho certeza de que 
serão o pontapé inicial para atender à demanda do setor 
arrozeiro. Uma delas é a comercialização de 1,5 milhão de 
toneladas de arroz por meio de prêmios de escoamento 
do produto, contratos de opção e equalização de preços.

Desde o início do ano, o Governo já autorizou 
compras públicas, leilões e outros programas para 
2,15 milhões de toneladas, 80% das operações con-
tratadas. Como vemos, o Governo está se movendo. 
Não vou dizer que atendeu a tudo, mas, com certeza, 
está olhando para o setor.

Cito também o Contrato de Opção de Venda: 500 mil 
de toneladas/R$300 milhões; e a subvenção para o lança-
mento de opções privadas: 500 mil toneladas/R$60 milhões.

Sr. Presidente Geovani Borges, essas medidas 
não resolvem tudo, mas dão um fôlego para o setor. 
Tenho absoluta certeza de que novas medidas virão 
em breve, até porque esse setor é muito importante 
para o lastro da economia nacional.

Aproveito para registrar que recebi do Presiden-
te da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do 
Senado Federal, nosso colega aqui, Senador Acir Gur-
gacz, ofício encaminhado pela Câmara de Vereadores 
de São Borja, que solicita a inclusão na pauta de dis-
cussões da Comissão da questão do embargo russo 
à carne brasileira, tema de que falei diversas vezes 
aqui da tribuna e que também a Senadora Ana Amélia 
abordou. Além disso, querem o acompanhamento da 
questão para que não se permitam maiores prejuízos 
à economia gaúcha e à própria economia brasileira.

Eu vou encaminhar à Mesa a carta que recebi e 
os encaminhamentos propostos aqui por mim, tanto 
na questão do arroz como também na questão do boi-
cote, eu diria, com os obstáculos criados pelo governo 
russo à carne brasileira.

Por fim, Sr. Presidente, quero dizer que, hoje pela 
manhã, fizemos uma audiência pública para discutir a 
integração verdadeira da América do Sul.

Dizia eu lá que nós temos que sair do romantismo 
e, de forma concreta, fazer com que a Unasul e o Mer-

cosul, de forma integrada – lembro-me aqui, de novo, do 
Olívio Dutra, que usava muito a expressão “integrada e 
integradora” –, garantam a unidade da nossa América. 
Para isso, propus um projeto que me foi apresentado 
pela Intersul, que tem como objetivo assegurar uma 
parceria no empreendimento público-privado, olhan-
do o lado dos direitos humanos, olhando as questões 
sociais e olhando o emprego na América do Sul. É um 
projeto interessante, Sr. Presidente, que visa a esses 
investimentos, mas sempre com um olhar para o meio 
ambiente, para a infraestrutura, para a questão dos di-
reitos sociais sem permitir o dumping, como muitos fa-
laram lá, que acontece a partir dos outros blocos.

Se houver um bloco forte aqui na América do Sul 
que ultrapasse o Mercosul e a própria Unasul, teremos 
muito mais força para fazer um bom debate, por exem-
plo, com os blocos da Europa ou mesmo com aqueles 
que representam hoje a América do Norte.

Quero cumprimentar a todos que estiveram naquele 
evento, Sr. Presidente, porque percebi pelos painelistas, 
economistas de São Paulo, do Rio de Janeiro e também 
aqui de Brasília, que todos estão preocupados porque 
cada vez mais os países de primeiro mundo vão ser 
agressivos da sua política de exportação. E nós temos 
que ter o maior cuidado com o mercado interno para não 
deixar que políticas que usam o dumping como explo-
ração lá fora cheguem aqui ocupando o nosso mercado 
de trabalho. Se os produtos chegam aqui manufaturados, 
consequentemente quem perde o emprego somos nós. 

Então, temos que olhar para o mercado interno 
e também ser muito firmes na política de exportação. 
A saída desses economistas, Sr. Presidente, e eles 
foram muito firmes tanto na visão dos direitos huma-
nos como na questão social... E me lembro aqui do 
representante da Nova Central Sindical, que mostrou 
a sua preocupação com a política de empregos e me 
falava de eventos de que está participando em outros 
países e a preocupação é a mesma. 

Por isso aceitei no final a coordenação da Frente 
Parlamentar, junto com a Deputada Jandira Feghali, 
para a Integração da América do Sul.

Voltarei à tribuna em outro momento, Sr. Presi-
dente. O meu tempo terminou.

Peço a V. Exª que considere na íntegra o meu pro-
nunciamento para falar exatamente como estamos vendo 
que é possível garantir a interação da América do Sul. E 
encerro dizendo que li uma fala da Presidenta Dilma Rous-
seff, em recente evento no Itamaraty, em que mencionava 
a importância da integração da nossa América do Sul.

Era isso. Obrigado, Sr. Presidente.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanha-
mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, é com orgulho que registro aqui desta tribuna a 
matéria veiculada na última revista Carta Capital, assi-
nada pelo jornalista Lucas Azevedo, sobre o ex-prefeito 
de Porto Alegre, ex-governador do Rio Grande do Sul, e 
ex-ministro das Cidades, Olívio de Oliveira Dutra.

Olívio Dutra é conhecido lá no querido Rio Grande 
como “galo missioneiro”. Ele foi um dos fundadores do 
PT e como prefeito da capital gaúcha implantou pela 
primeira vez o Orçamento Participativo que depois se-
ria levado para a esfera estadual.

Quando Olívio completou 70 anos eu disse que 
ele personificava a universalidade dos homens livres 
que nasceram do ventre da mãe terra e que com sua 
coragem, sabedoria e olhar sereno nos ensina a abrir 
caminhos e construir largos dias. 

Sr. Presidente, são palavras de Olívio Dutra que 
eu faço questão de repetir aqui na Tribuna: “Política não 
é profissão, mas uma missão transitória que deve ser 
assumida com responsabilidade”.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)

Matéria referida:
– Homenagem a Olívio Dutra, revista Carta Capital.
Em um velho prédio numa barulhenta avenida de 

Porto Alegre, em companhia da mulher, vive há quatro 
décadas o ex-governador e ex-ministro Olívio Dutra. Em 
três ocasiões, Dutra abandonou seu apartamento: nas 
duas vezes em que morou em Brasília, uma como depu-
tado federal e outra como ministro, e nos anos em que 
ocupou o Palácio do Paratini, sede do governo gaúcho. 
Apesar dos diversos cargos (também foi prefeito de Porto 
Alegre), o sindicalista de Bossoroca, nos grotões do Rio 
Grande, leva uma vida simples, incomum para os pa-
drões atuais da porção petista que se refastela no poder.

No momento em que o PT passa por mais uma 
crise ética, dessa vez causada pela multiplicação ex-
traordinária dos bens de ex-ministro Palocci, Dutra 
completou 70 anos. Diante de mais uma denúncia que 
mina o resto da credibilidade da legenda, ele faz uma 
reflexão: “Política não é profissão, mas uma missão tran-
sitória que deve ser assumida com responsabilidade”.

De chinelos, o ex-governador me recebe em seu 
apartamento na manhã de terça-feira 14. Sugeriu que 
eu me “aprochegasse”. Seu apartamento, que ele diz 
ter comprado por meio do extinto BNH e levado 20 anos 
para quitar, tem 64 metros quadrados, provavelmente 
menor do que a varanda do apê comprado por Palocci 

em São Paulo por módicos 6,6 milhões de reais. Além 
dele, o ex-governador possui a quinta parte de um terreno 
herdado dos pais em São Luiz Gonzaga, na região das 
Missões, e o apartamento térreo que está comprando 
no mesmo prédio em que vive. “A Judite (sua mulher) 
não pode mais subir esses três lances de escada. Antes 
eu subia de dois em dois degraus. Hoje, vou de um em 
um.” E por que nunca mudou de edifício ou de bairro? 
“A vida foi me fixando aqui. E fui aceitando e gostando”.

Sobre a mesa, o jornal do dia dividia espaço com 
vários documentos, uma bergamota (tangerina), e um 
CD de lições de latim. Depois de exercer um papel de 
destaque na campanha vitoriosa de Tarso Genro ao 
governo estadual, atualmente ele se dedica, como pre-
sidente de honra do PT gaúcho, à agenda do partido 
pelos diretórios municipais e às aulas de língua latina no 
Instituto de Filosofia, Ciências e Letras da Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul. “O latim é belíssimo, 
porque não tem nenhuma palavra na sentença latina 
que seja gratuita, sem finalidade. É como deveria ser 
feita a política”, inicia a conversa, enquanto descasca 
uma banana durante seu improvisado café da manhã.

Antes de se tornar sindicalista, Dutra graduou-se 
em Letras. A vontade de estudar sempre foi incentivada 
pela mãe, que aprendeu a ler com os filhos. E, claro, o 
nível superior e a fluência em uma língua estrangeira 
poderiam servir para alcançar um cargo maior no banco. 
Mas o interior gaúcho nunca o abandonou. Uma de suas 
características marcantes é o forte sotaque campeiro e 
suas frases encerradas com um “não é?” “Este é o meu 
tio Olívio, por isso tenho esse nome, não é? Ele saiu cedo 
lá daquele fundão de campo por conta do autoritarismo 
de fazendeiro e capataz que ele não quis se submeter, 
não é?”, relembra, ao exibir outra velha foto emoldura-
da na parede, em que posam seus tios e o avô materno 
com indumentárias gaudérias. “É o gaúcho a pé. Aquele 
que não está montado no cavalo, o empobrecido, que foi 
preciso ir pra cidade e deixar a vida campeira”.

Na sala, com exceção da tevê de tela plana, todos 
os móveis são antigos. O sofá, por exemplo, “tem uns 20 
anos”. Pelo apartamento de dois quartos acomodam-se 
livros e CDs, além de souvenires diversos, presentes 
de amigos ou lembrança dos tempos em que viajava 
como ministro das Cidades no primeiro mandato de Lula.

Dutra aposentou-se no Banrisul, o banco estadu-
al, com salário de 3.020 reais. Somado ao vencimento 
mensal de 18.127 reais de ex-governador, ele leva uma 
vida tranquila. “Mas não mudei de padrão por causa 
desses 18 mil. Além do mais, um porcentual sempre 
vai para o partido. Nunca deixei de contribuir”.

Foi como presidente do Sindicato dos Bancários 
de Porto Alegre, em 1975, que iniciou sua trajetória po-
lítica. Em 1980, participou da fundação do PT e presidiu 
o partido no Rio Grande do Sul até 1986, quando foi 
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eleito deputado federal constituinte. Em 1987, elegeu-
-se presidente nacional da sigla, época em que dividiu 
apartamento em Brasília com Lula e com o atual senador 
Paulo Paim, também do Rio Grande do Sul. “Só a sala 
daquele já era maior do que todo esse meu apartamento”.

Foi nessa época que Dutra comprou um carro, 
logo ele que não sabe e nem quer aprender a dirigir. 
“Meu cunhado, que também era o encarregado da 
nossa boia, ficava com o carro para me carregar.” Mas 
ele prefere mesmo é o ônibus. “Essa coisa de cada um 
ter automóvel é um despropósito, uma impostura da 
indústria automobilística, do consumismo”. Por isso, 
ou anda de carona ou de coletivo, que usa para ir à 
faculdade duas vezes por semana.

“Só pra ir para a universidade, gasto 10,80 reais 
por dia. Como mais de 16 milhões de brasileiros sobre-
vivem com 2,30 reais de renda diária? Este país está 
cheio de desigualdades enraizadas”, avalia, e aproveita 
a deixa para criticar a administração Lula. “O governo 
não ajudou a ir fundo nas reformas necessárias. As 
prioridades não podem ser definidas pela vaidade do 
governante, pelos interesses de seus amigos e finan-
ciadores de campanha. Mas, sim, pelos interesses e 
necessidades da maioria da população”.

O ex-governador lamenta os deslizes do PT e 
reconhece que sempre haverá questões delicadas a 
serem resolvidas. Mas cabe à própria sigla fazer as 
correções. “Não somos um convento de freiras nem 
um grupo de varões de Plutarco, mas o partido tem de 
ter na sua estrutura processos democráticos para evi-
tar que a política seja também um jogo de esperteza”.

Aproveitei a deixa: e o Palocci? “Acho que o Pa-
locci fez tudo dentro da legitimidade e da legalidade 
do status quo. Mas o PT não veio para legitimar esse 
status quo, em que o sujeito, pelas regras que estão aí 
e utilizando de espertezas e habilidades, enriquece”.

E o senhor, com toda a sua experiência políti-
ca, ainda não foi convidado para prestar consultoria? 
Dutra sorri e, com seu gestual característico, abrindo 
os braços e gesticulando bastante, responde: “Tem 
muita gente com menos experiência que ganha muito 
dinheiro fazendo as tais assessorias. Mas não quero 
saber disso”.

Mas o senhor nunca recebeu por uma palestra? 
“Certa vez, palestrei numa empresa, onde me paga-
ram a condução, o hotel e, depois, perguntaram quanto 
eu iria cobrar. Eu disse que não cobro por isso. Então 
me deram de presente uma caneta. E nem era uma 
caneta fina”, resumiu, antes de soltar uma boa risada.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanha-
mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, a Câmara Municipal de Vereadores do município 
gaúcho de Rosário do Sul, através de seu presidente, 
Alson Pereira da Silva, e vereadores, Cíntia Pereira de 

Souza, Catarina Severo, Edmundo Coelho da Rosa, Ever-
ton Cardoso Leal, Rogério Souto Azevedo, Vilmar Oliveira 
e Vilma Ferreira, encaminharam ao meu gabinete docu-
mento da Associação dos Arrozeiros de Rosário do Sul, 
assinado pelo seu presidente, Sr. Rafael da Silva Pinto.

O setor orizícola atravessa uma crise de comer-
cialização, onde os preços de mercado do arroz es-
tão R$ 10,19 abaixo do custo de produção e R$ 6,79 
do preço mínimo, situação que provocará um prejuízo 
de 50% no setor, com prejuízos enormes para o Rio 
Grande do Sul e para o Brasil. 

Diz o documento: apesar de estarmos colhendo a 
maior safra de nossa história, acima do nosso consumo 
interno, estão ocorrendo importações desnecessárias 
de arroz do Mercosul. 

O setor orizícola reivindica, entre outras:
Suspensão temporária das importações de arroz 

do Mercosul, casca e beneficiado, até que o setor seja 
recompensado pelas diferenças regionais

Implementação a curto prazo de novo mecanismo, 
denominado “preço meta”, para arroz irrigado, baseado 
no custo da produção dos órgãos oficiais...

Providência pelo governo federal na redução ur-
gente de dois milhões de toneladas do estoque arroz 
excedente no Brasil, através de doações sociais inter-
nacionais, produção de etanol ou troca por países que 
produzem etanol a partir do arroz. 

Peço à Mesa do Senado que registre nos anais da 
casa este documento que recebi da Câmara de Vereado-
res e da Associação dos Arrozeiros de Rosário do Sul. 

Sr. Presidente, por outro lado, o Governo Federal 
anunciou algumas medidas, que tenho certeza serão 
o pontapé inicial, para solucionar o problema. Se não 
vejamos: Comercialização de 1,5 milhão de tonela-
das de arroz por meio de prêmios de escoamento do 
produto, contratos de opção e equalização de preços. 

Desde o início do ano, o governo autorizou 
compras públicas, leilões e outros programas para 
2,15 milhões de toneladas, 80% das operações 
contratadas.

Cito também o COV (Contrato de opção de ven-
da): 500 mil toneladas/R$ 300 milhões; e o PROP (Sub-
venção para o lançamento de opções privadas): 500 
mil toneladas/R$ 60 milhões. É claro, Sr. Presidente, 
que essas medidas não contemplam totalmente as 
necessidades do setor. 

Tenho absoluta certeza que novas ações virão 
muito em breve até por que este setor é um importante 
lastro da nossa economia.

Srªs e Srs. Senadores, aproveito para registrar 
que recebi do presidente da Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária do Senado Federal, senador Acir 
Gurgacz ofício encaminhado pela Câmara de Verea-
dores de São Borja, em que é solicitada a inclusão na 
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pauta de discussões da comissão, do embargo russo 
à carne brasileira, bem como o acompanhamento da 
questão, para que não traga maiores prejuízos à eco-
nomia gaúcha e do nosso país. 

Era o que tinha a dizer

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO. 

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I, §2º, do Regimento Interno.)

633ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 29 25857 JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL634



25858 Quarta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011635ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 29 25859 JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL636



25860 Quarta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011637ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 29 25861 

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Será V. Exª atendido, na íntegra, nos 
pronunciamentos dos vários temas que proferiu desta 
tribuna, na forma do Regimento Interno. 

Convido a Senadora Angela Portela para uma 
comunicação inadiável. 

V. Exª dispõe do tempo regimental.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 

Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da ora-
dora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Geovani Borges.

Srªs e Srs. Senadores, nós que militamos na área 
de defesa da mulher brasileira, da mulher roraimense, 
nós que lutamos pela ampliação da licença maternida-
de de seis meses, pelo combate à exploração sexual 
contra crianças, adolescentes e mulheres, nós que lu-
tamos também pela erradicação da miséria no nosso 
País e felizmente a nossa Presidenta Dilma Rousseff 
lançou recentemente um projeto de combate à pobre-
za extrema, nós nos sentimos muito felizes hoje nes-
te plenário ao anunciar um projeto que vai beneficiar 
a mulher brasileira. Mesmo com os grandes avanços 
conquistados pelo nosso sistema previdenciário nos 
últimos anos, uma parcela elevada das mulheres bra-
sileiras permanece sem cobertura previdenciária, sem 
cobertura social. 

De acordo com dados do IBGE, o número de 
trabalhadoras na faixa dos 16 aos 59 anos que con-
tam com cobertura da Previdência Social fica próximo 
a 23 milhões. Isso significa que 37,2% das mulheres 
brasileiras inseridas no mercado de trabalho estão 
fora do sistema previdenciário. Somem-se a elas as 
desempregadas, as donas de casa, as que prestam 
serviços domésticos sem terem sido registradas, as 
que nunca tiveram condições de trabalhar e percebe-
remos que mais da metade das mulheres deste País 
não tem acesso aos benefícios da Previdência Social. 

Não é apenas a situação das mulheres que deve 
nos preocupar. Temos que pensar também nos seus 
filhos, temos que pensar nas condições em que nas-
cerão e crescerão.

A Constituição coloca a proteção à família, à ma-
ternidade e à infância, assim como o amparo às crian-
ças carentes entre os objetivos da assistência social. 
Estabelece como dever da família, da sociedade e do 
Estado assegurar à criança os direitos à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação e à dignidade. 

É nesse contexto legal que devemos encarar o 
problema enfrentado por tantas mulheres que engra-
vidam sem receber qualquer amparo previdenciário 
ou trabalhista. Estarão sumariamente excluídas da 
licença-maternidade, ou seja, estarão entregues à 
própria sorte. 

É indispensável, portanto, garantirmos a inclusão 
dessas brasileiras na rede de proteção social, tanto por 
elas quanto pelas crianças que nascerão. Sabemos 
bem da importância que desempenham, no futuro de 
cada criança, os cuidados que receberão em caráter 
pré-natal e nos primeiros anos de sua vida. 

O orçamento doméstico dessas mulheres e de 
suas famílias, em grande parte muito pobres, sofre 
severo impacto com a chegada de uma criança e me-
rece amparo e reforço. 

As mães que têm o direito à licença-maternidade 
contam com a garantia de renda pelo período previsto 
em lei. Contudo, as mães pobres sem direito à licença-
-maternidade, por não terem emprego formal ou por 
qualquer outra razão, estão severamente desassistidas.

Por essa razão, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
apresentamos projeto de lei criando, no âmbito da Lei 
Orgânica da Assistência Social, o auxílio por natalida-
de. Embora privadas da licença-maternidade, essas 
mulheres receberão ao menos o auxílio previsto pela 
Assistência Social. Pretendemos assim oferecer um 
benefício assistencial análogo à licença-maternidade, 
ainda que de natureza jurídica distinta.

Lamento, é verdade, que não possa alcançar 
um número maior de mulheres. Infelizmente, em seu 
art. 22, a Loas – Lei Orgânica da Assistência Social 
limita seus benefícios às famílias cuja renda mensal 
per capita seja inferior a um quarto do salário mínimo. 
Isso, é evidente, reduz em muito o alcance do auxílio 
por natalidade.

Esperemos que, em prazo não muito longo, tenha-
mos condições de reformar a Lei Orgânica da Assis-
tência Social, tornando-a mais generosa e ampliando 
o número de beneficiários.

Mesmo com esse limite, porém, o auxílio por na-
talidade permitirá melhorarmos as condições de vida 
de uma quantidade significativa de brasileiras.

Precisamos pensar nas milhares de famílias atin-
gidas pela pobreza que, além de não contarem com a 
segurança mínima de uma relação formal de emprego, 
estão excluídas da Assistência Social. Trata-se de uma 
omissão da sociedade e do Estado. É essa omissão 
que precisamos corrigir. O auxílio por natalidade repre-
senta um passo significativo nesse sentido. Acredito 
que outros passos serão dados.

A erradicação da miséria, o mais enfático com-
promisso assumido pela Presidenta Dilma Rousseff, 
tornou-se hoje um compromisso de todo o povo brasi-
leiro. Não pode o Poder legislativo permanecer inerte 
diante dessa realidade. Por isso nós conclamamos, 
Srs. Senadores, Sras Senadoras... Pois não, Senado-
ra Marinor.
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A Sra. Marinor Brito (PSOL – PA) – Senadora 
Angela, queria parabenizar V. Exª pela iniciativa do 
projeto de lei. Não é à toa que V. Exª preside a Comis-
são da Mulher.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senadora Marinor, nesse espaço de comunicação 
parlamentar não é permitido aparte. Só peço a V. Exª 
que, se puder, seja breve para que os outros Senado-
res não fiquem chateados comigo.

A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – Era só para 
parabenizar e sugerir a V. Exª que possamos fazer na 
subcomissão uma reunião dos movimentos nacionais 
de mulheres para atualizar, a partir da iniciativa da co-
missão, toda a legislação existente no Brasil que diga 
respeito aos interesses, aos direitos fundamentais para 
que as mulheres possam viver com mais dignidade 
neste País. Parabéns. 

A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Muito obrigada, Senadora Marinor. 

Sem dúvida alguma, vamos tomar as iniciativas 
necessárias para implementar as ações da nossa 
Subcomissão da Mulher. Certamente a sugestão será 
acatada pelos membros da Subcomissão dos Direitos 
da Mulher. 

Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Sra. Angela Porte-
la, o Sr. Geovani Borges deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

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

Como orador inscrito, agora é o Senador Geo-
vani Borges. 

Em seguida, para uma comunicação inadiável, é 
o Senador Mozarildo Cavalcanti, como Líder do PTB.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há poucas se-
manas, eu comparecia a esta tribuna para me solidari-
zar com os professores amapaenses, completamente 
desiludidos nas suas pretensões por melhores salários, 
melhores condições de trabalho, definição de plano de 
carreira e incorporação de gratificações que há muito 
se mostram justas e de pleno direito.

Eu falava, na ocasião, que me incomoda a insis-
tência com que todos nós nos habituamos de encarar a 
carreira do professor como um sacerdócio, e não como 
uma profissão que guarda em si muito de singeleza, 
é verdade, mas muito também de suor, de sofrimento, 
de desgaste físico e emocional.

Pois muito bem. Lutavam nossos professores e 
permanecem lutando numa seara complicada, que 

agora revela o seu lado mais perverso, numa situação 
de penúria e de insatisfação geral.

A imprensa amapaense destacou, no último fi-
nal de semana, o que chama de “A Face Oculta da 
Tirania da Gestão Pública do Amapá”, publicada no 
jornal A Gazeta.

Senhores, primeiro é preciso que se diga que a 
construção histórica da organização social do traba-
lho permitiu o surgimento de muitas situações con-
traditórias. 

É um longo caminho desde que homens e mulhe-
res foram conduzidos ao trabalho assalariado, ficando, 
portanto, submetidos aos ritmos, normas e rendimentos 
do modelo capitalista, produzindo, assim, uma distri-
buição desigual da riqueza. Apenas ideologicamente 
temos um quadro de oportunidades iguais para todos.

Na situação dos profissionais da educação, exis-
te um pano de fundo perverso, vil, torpe, que não nos 
deixa ver a realidade das escolas e os sentimentos 
que permeiam o coração desses profissionais na sua 
lida diária para formar um cidadão.

Vejam o caso do Amapá e, se assim for adequado, 
estendam esse cenário ao de suas origens regionais. 
Desde que se iniciou o ano letivo, nossos professores 
da rede estadual de ensino reclamam dos abusos di-
tatoriais, situação que tem um nome, que tem classi-
ficação: assédio moral.

O assédio moral tem sido objeto de estudo no 
mundo inteiro, com vistas a tornar o ambiente de tra-
balho mais humano, mais respeitador. No entanto, a 
despeito dessa preocupação, ainda persistem situ-
ações que trazem profunda infelicidade e desânimo 
nos trabalhadores, como as humilhações repetidas e 
prolongadas em que predominam o menosprezo e a 
indiferença pelo sonho de crescimento, do progres-
so, de alegria que todo mundo traz ou deveria trazer 
dentro de si.

Voltemos à situação do Amapá. Há quem zom-
be, quem indague: ora, se eles estão se sentindo mo-
ralmente assediados no atual Governo, por que não 
denunciam? Por que não mostram a cara?

Mas os professores amapaenses estão abrindo 
seu coração para denunciar. Agora, é preciso que se 
diga que o assédio moral é um comportamento sutil 
e, por isso mesmo, perigoso. Trata-se de uma das for-
mas mais terríveis nas relações organizacionais, com 
práticas perversas e arrogantes, relações autoritárias 
e intimidadoras.

É curioso porque, aparentemente, o setor público 
nos passa a todos a impressão de que tudo é muito 
bom e maravilhoso dentro das instituições. Mas não é 
verdade. Ainda predominam práticas abomináveis de 
assédio moral e de desvalorização do servidor, que 
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muitas vezes sequer é visto como ser humano. Os 
mais recentes artigos publicados nos jornais A Gazeta 
e Jornal do Dia denunciam que “o ato, que é tão an-
tigo quanto o próprio homem, tem desembocado com 
grande frequência no meio pedagógico das escolas 
estaduais do Amapá”. E prosseguem, afirmando que 
“o comportamento ilícito e por muitas vezes silencio-
so virou pauta obrigatória nas reuniões docentes, com 
consequências desastrosas para o vitimizado e para 
a sociedade”.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Geovani, V. Exª me concede um aparte?

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 
– Ouço V. Exª com muito prazer.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nador Geovani, sem entrar no mérito da questão es-
pecífica do Amapá, o que V. Exª está retratando mos-
tra realmente o descaso que se tem com a educação 
neste País. Não é à toa que as estatísticas recentes 
mostram o desinteresse da juventude pela carreira do 
Magistério. Nos vestibulares para as áreas de Pedago-
gia, de licenciatura etc., sobra vaga porque o professor 
ganha mal, o professor é maltratado, o professor não 
tem, efetivamente, estímulo, e isso realmente vai ser 
um prejuízo para muitas gerações de brasileiros, porque 
sem professor não se faz educação e, sem educação, 
não há condição de se ter um país decente e próspero. 
Portanto, eu quero cumprimentá-lo pela abordagem 
que faz V. Exª em defesa dos professores.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) – 
Eu agradeço o aparte de V. Exª e faço dele peça deste 
pronunciamento.

Ouço o Senador Paulo Davim com muito prazer.
O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Senador 

Geovani, quero parabenizá-lo pelo pronunciamento. 
V. Exª toca num tema vital, estratégico para qualquer 
nação, para qualquer povo. O que o senhor traz de re-
lato do seu Estado, acredito ser um caminho comum, 
um espaço comum em todos os Estados da Fede-
ração. Lamento que os professores do Brasil, que a 
educação do Brasil ainda não tenha conseguido ser 
a prioridade que todos nós desejamos que seja. Acho 
que um país, para ser forte de fato, para ser soberano 
de fato, terá, sim, que olhar com olhos de carinho, de 
responsabilidade e de prioridade para a educação do 
seu povo. Quero parabenizá-lo pelo relato que faz, por 
essa defesa e pela bandeira que levanta.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 
– Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Paulo. Com 
muito honra, ele fará parte deste nosso pronunciamento 
como uma peça que contribui para o engrandecimento 
desta tese, que acho que cabe em qualquer parte do 
mundo: a educação.

E abro aspas novamente – são denúncias muito 
graves: “Uma crise ética que implica quebra dos direi-
tos fundamentais da pessoa humana, como lesão à 
dignidade”.

Prosseguindo, Sr. Presidente, desde que o ano 
letivo de 2011 começou, nossos professores da rede 
estadual de ensino reclamam dos abusos ditatoriais 
praticados por diretores de escola. Muitos deles ainda 
têm medo de denunciar, por temer as consequências 
e as punições. 

Vejam o que revela uma professora, denunciado 
pela imprensa, que leciona na Escola Estadual José 
do Patrocínio, localizada no Distrito de Fazendinha: 
“Chegava a me tremer cada vez que a diretora escolar 
se aproximava de mim. Não conseguia mais dar aulas, 
não me concentrava. Mas decidi que não posso mais 
suportar isso”. 

O constrangimento pelo qual passou essa pro-
fessora chegou a degradar a sua condição de trabalho 
e foi elucidado pela psicóloga Conceição Teixeira. Es-
pecialista em Psicologia Organizacional e Clínica, ela 
explica que “a agressão moral pode causar danos irre-
paráveis à saúde da vítima, pois, quando o indivíduo é 
submetido a humilhações, sua saúde física e mental é 
afetada em conjunto com o abatimento moral”. Explica 
a psicóloga: “O trabalhador pode apresentar distúrbios 
psicossomáticos, cardíacos, digestivos, respiratórios, 
endocrinológicos e outros”.

Vejam outro caso. Antonio Jorge Oliveira, que é 
professor do Sistema Modular de Ensino do Estado – 
Some, também sofreu as consequências do assédio 
moral cotidianamente praticado dentro do sistema edu-
cacional. Ele nos conta que, apesar de ainda carregar 
as lembranças de momentos humilhantes, comemo-
ra a saída daquela a quem ele vê como um carrasco. 
Trata-se da ex-Secretária de Educação Mirian Corrêa, 
nomeada no Governo de Camilo Capiberibe. Ela dei-
xou a Secretaria de Educação no mês passado, após 
denúncias de corrupção envolvendo o seu marido e 
a empresa de vigilância que presta serviço ao órgão.

Em outras escolas, senhores, todas incluídas no 
trabalho jornalístico dos jornais A Gazeta e o Jornal 
do Dia, a situação não é diferente. Assim está retra-
tado nas reportagens: 

Na Escola Estadual Maria Mãe de Deus, ce-
nas de terror têm definido os dias de trabalho de três 
professoras concursadas, com mais de 10 anos de 
atuação em sala de aula. A caça às bruxas começou 
no primeiro dia do calendário escolar da instituição e 
revelou capítulos de humilhações, constrangimentos 
e ofensas morais graves contra Vanja Maria de Sou-
za Lemos, Regine Santa Ana e Maria Clélia Almeida.
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Com a justificativa de que as professoras eram 
excedentes, a diretora escolar determinou suas devo-
luções à Secretaria de Educação. O trio estava em sala 
de aula regularmente e agora está acionando a Justiça 
pelos danos morais sofridos e já pediram, com o apoio 
da comunidade escolar, a exoneração da diretora.

As denúncias de assédio moral e desrespeito 
dentro das escolas estaduais já chegaram à Assem-
bleia Legislativa. 

Registramos aqui inclusive o episódio da Depu-
tada Estadual Sandra Ohana, que, após receber uma 
comissão de professores que denunciaram as práticas 
de assédio moral, decidiu apurar as denúncias, mas 
também acabou sentindo-se maltratada na Secretaria 
de Estado da Educação.

Nossos professores estão de pires na mão, Sr. 
Presidente. Estão nos pedindo socorro. 

É fundamental que o poder público reconheça a 
importância do tema, diante das consequências e da-
nos à saúde desses trabalhadores, propiciando não 
somente medidas legais específicas, mas também 
abrindo debate para a sociedade, para que todos en-
tendam tudo o que está por trás dessa situação aflitiva 
e desconfortável que os professores vivenciam.

Sr. Presidente, ainda tenho duas laudas, se V. Exª 
me permitir, dois minutos para concluir, eu agradece-
ria a generosidade da Mesa. Se não concluir em dois 
minutos, encerro o meu pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Eu já dei para V. Exª três, mas vou dar-lhe no mínimo 
mais três. O Mozarildo vai esperar porque depois vou 
ser tolerante com ele também.

Então, mais três. 
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 

– Perfeito. Agradeço a V. Exª.
Não é só o salário decente que eles estão pedin-

do, não. Eles pedem respeito! As ofensas, as humilha-
ções e a sobrecarga de trabalho, as péssimas condi-
ções de trabalho, as péssimas condições de algumas 
escolas, tudo isso infelicita a vida do professor e torna 
desanimador, como colocou o Senador Mozarildo Ca-
valcanti, o exercício da profissão.

O problema no meu Estado está sério. Recente-
mente, recebi o apelo pela falta dos chamados cuidado-
res. Preste atenção, Presidente Paim, essa gente tem 
de ser contratada. São profissionais que dão suporte 
ao atendimento de alunos com necessidades educa-
cionais específicas, como deficientes físicos, visuais, 
auditivos, crianças com paralisia cerebral e autistas. 
Está tudo nas costas dos professores.

Então, se faltam profissionais de apoio, se falta sa-
lário, se falta transporte adequado para o deslocamento 
do corpo docente, se falta a definição de um plano de 

carreira, se falta assistência à saúde do professor, se 
faltam ambientes com recursos pedagógicos, se falta 
tudo, será que esses profissionais não podem sequer 
botar a boca no trombone? Ou vão ficar sob a égide 
do medo, da punição, das ameaças de transferência e 
da perda de gratificações? Ou vão ficar amordaçados, 
humilhados, cerceados do seu direito de reclamar?

O título do artigo não me sai da memória: “A face 
oculta da tirania na gestão pública no Amapá”, publica-
do no jornal A Gazeta, do jornalista superintendente 
Silas Assis.

Eu quero desvendar essa face oculta. Eu quero 
dar-lhes voz no meio político. E, por isso, trago aqui o 
meu apelo em favor dos professores amapaenses que 
se sentem prejudicados na atual gestão.

Parabéns aos órgãos de imprensa que não se 
calaram, que não tiveram medo de denunciar.

Era o que tínhamos a registrar na data de hoje, 
agradecendo a V. Exª pela generosidade do tempo 
para que eu pudesse concluir, na íntegra, o pronun-
ciamento desta tarde.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senador Geovani Borges, pelo seu 
pronunciamento, sempre defendendo o nosso povo e 
a nossa gente.

Passamos, de imediato, a palavra ao nobre Se-
nador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Paulo Paim, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, o Senado discute, aliás vem discutindo já 
há vários anos, já aprovou algumas medidas e agora 
está se debruçando mais profundamente na chamada 
reforma política ou reforma político-eleitoral. 

E eu pergunto: será que interessa ao povo saber 
se o voto vai ser proporcional, ou distrital, ou distrital 
misto? Entendo que importa muito mais ao povo sa-
ber que ele pode votar livremente, sem perseguições 
dos governantes de plantão, sem coação e sem a 
compra desbragada de votos, como vimos nas elei-
ções passadas.

Tenho dito aqui que a Polícia Federal tem feito 
um trabalho brilhante no Brasil todo, no que tange a 
coibir os abusos já previstos em lei, que são aqueles: 
captação de sufrágio, que, traduzindo, é a compra de 
votos, as condutas vedadas – por exemplo, de um 
candidato à reeleição (um governador, um prefeito, o 
Presidente da República) usar os meios do Governo 
para fazer a sua campanha, ou para fazer a campanha 
negativa dos adversários.

Pois bem. Nas eleições passadas, a Polícia Fe-
deral apreendeu, no Brasil, no primeiro turno das elei-
ções, R$4 milhões. Logicamente, ela apreendeu o que 

641ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 29 25865 

foi possível. Evidentemente, isso é uma amostra grátis 
da quantidade de dinheiro que se gastou para se re-
eleger governadores, deputados federais, deputados 
estaduais, senadores. 

Desses R$4 milhões apreendidos, R$2,5 milhões 
foram apreendidos no meu Estado, Estado de Rorai-
ma. Roraima é o Estado que tem o menor contingente 
eleitoral, ou seja, o menor número de eleitores, e lá 
foram apreendidos R$2,5 milhões dos R$4 milhões 
pegos pela Polícia Federal.

Então, o abuso foi de toda ordem: comprar vo-
tos de maneira aberta, descarada mesmo; perseguir 
os funcionários públicos; transferir aqueles que não 
se curvavam à vontade do Governador; enfim, usar, 
por exemplo, a rádio, que é propriedade do Governo, 
para fazer, durante todo o período da campanha – 
aliás, antes, um ano antes –, campanha permanente 
para o Governador, mas, principalmente, no período 
da campanha, programas específicos para elogiar o 
Governador e detratar o seu adversário. 

Pois bem. Passada a eleição – e, durante a cam-
panha, já foi apreendido esse dinheiro, foram fotografa-
dos e filmados, por exemplo, a mulher do Governador, 
comprando voto, oferecendo dinheiro para o eleitor vo-
tar no esposo. Diante de todos esses casos, o primeiro 
caso que foi a julgamento, pelo Tribunal Regional Elei-
toral do meu Estado, no dia 11 de fevereiro deste ano, 
o primeiro dos 30 e tantos processos que há contra o 
Governador, ele foi cassado. 

Ele foi cassado pela conduta vedada, isso é, pela 
conduta proibida por lei, de utilizar um mecanismo que 
é do Governo, a rádio Roraima, em benefício próprio.

Pois bem, cassado, o Governador recorreu ao 
Tribunal Superior Eleitoral, a lei permite, pedindo para 
permanecer no cargo até o julgamento final do recur-
so, que ele iria apresentar, os chamados embargos. 
Depois dessa decisão, o que aconteceu? Dois juízes 
do Tribunal, que são os juízes temporários, indicados 
pela OAB, terminaram seus mandatos de dois anos 
e o Tribunal ficou incompleto, portanto, não podendo 
julgar o caso de cassação.

Com isso, o Governador ganhou tempo, de 11 
de fevereiro até agora, a semana retrasada, em junho, 
permanecendo no cargo, usando e abusando do di-
nheiro público e dizendo abertamente que ele precisa 
de dinheiro para pagar os bons advogados que têm 
aqui em Brasília.

Agora em junho, foi julgado o recurso do Governa-
dor, portanto, os chamados embargos, e foi confirmada 
a cassação dele, nesse primeiro processo.

Pois bem, agora, cabe ao TSE decidir se afasta 
o Governador logo ou se vai julgar o recurso que o 
Governador vai impetrar contra a decisão do Tribunal 

Regional Eleitoral do Roraima. Com isso, o Governador 
vai ganhar mais tempo, porque hoje é dia 28 e, no dia 1º 
de julho, o Tribunal Superior Eleitoral entra em recesso. 
Será mais um mês de sobrevida para um Governador 
já cassado. Cassado, mas está no Governo, com a 
caneta na mão, nomeando, demitindo, promovendo, 
comprando, pagando, deixando de pagar, em outras 
palavras, usando o poder para se manter no cargo.

Isso é inadmissível!
Isso, sim, deveria ser objeto de uma reforma po-

lítica. Porque, quando um funcionário simples da ad-
ministração pública é acusado de alguma coisa, ele é 
afastado e se faz uma sindicância. Quando se conclui 
a sindicância dizendo que ele é culpado, ele é demiti-
do; quando se conclui a sindicância dizendo que ele é 
inocente, ele volta ao trabalho normalmente.

No caso do Governador, ele já faz as bandida-
gens na campanha sabendo que, depois de eleito, 
ele vai ter ene formas de se defender e se manter no 
poder. É lamentável! 

Eu fico muito triste, porque sou um Senador que 
nasceu em Roraima e represento meu Estado porque 
tenho compromisso com a minha terra e a minha gente. 
Não sou um Senador eleito por Roraima porque cheguei 
lá de paraquedas e aproveitei a oportunidade. Não! 

Eu fico muito triste, porque é um Estado que está 
atravessando uma calamidade do ponto de vista natural, 
pois está tendo enchentes que há 35 anos não acon-
teciam, e, somada a essa calamidade, a calamidade 
de um Governador cassado administrando ou “desa-
dministrando” o Estado, desgovernando o Estado, e o 
povo é que está pagando o pato. 

Eu espero muito que o Tribunal Superior Eleitoral 
julgue rapidamente esse caso, até para desestimu-
lar aqueles que pensam: Ah, eu faço isso mesmo na 
campanha, compro voto, persigo, faço toda falcatrua 
e, depois, vou recorrendo, mesmo cassado, e conti-
nuo governando. 

Então, Sr. Presidente, quero terminar fazendo 
esse apelo ao Tribunal Superior Eleitoral, que decida 
rapidamente sobre a decisão do Tribunal Regional Elei-
toral de Roraima, que, aliás, já cassou pela segunda 
vez o Governador. E não deixe que ele fique fazendo 
as barbaridades que está fazendo lá. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Passamos a palavra ao Senador Eduardo Su-
plicy, como orador inscrito, por permuta com o Sena-
dor Rollemberg.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Pois não, Senadora Marta Suplicy.
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A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria de me 
inscrever para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– V. Exª está inscrita, para uma comunicação inadiável. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, em primeiro lu-
gar, eu gostaria de cumprimentar o Sr. José Francisco 
Graziano da Silva, que foi eleito neste último domingo, 
na reunião da FAO, a Food and Agriculture Organiza-
tion of the United Nations, que é uma das principais 
organizações preocupadas com a erradicação da fome 
e da miséria em todo mundo. 

Gostaria de cumprimentar o Presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva por ter feito a indicação, bem como a 
Presidenta Dilma Rousseff pelo apoio dado, e também 
o Ministro Antonio Patriota, das Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, e todos aqueles que colaboraram para 
que José Graziano da Silva, com muitos méritos, viesse 
a ser indicado para essa posição de Diretor da FAO.

Lembro que, de 1951 a 1955, foi Presidente do 
Conselho Independente Internacional da Food and 
Agricultural Organization, o nosso tão especial querido 
cientista, médico, geógrafo, Josué de Castro, que se 
notabilizou por seus trabalhos de extraordinária reper-
cussão e envergadura, como Geopolítica da Fome e 
Geografia da Fome, que, inclusive, foram importantes 
para a minha formação. 

Tenho a convicção de que José Francisco Grazia-
no da Silva reúne todas as qualidades para fazer jus 
ao legado extraordinário de Josué de Castro. Lembro 
que, em 1953, acho que foi em 24 de março, como 
Deputado Federal, Josué de Castro disse, num dis-
curso sobre os desníveis de renda, que ele defende 
como direito de todas as pessoas no Brasil o acesso 
ao mínimo necessário. 

Então, Josué de Castro foi assim como que um 
precursor da defesa da garantia de uma renda como 
um direito à cidadania para todos os brasileiros. 

É importante que José Graziano da Silva, um 
dos responsáveis pelo Programa Fome Zero, que se 
desenvolve através do Programa Bolsa Família e de 
todos aqueles que são conexos, inclusive no Programa 
Brasil sem Miséria, agora venha levar essa experiên-
cia como diretor da FAO, depois de ter sido diretor da 
FAO no âmbito da América do Sul, pois era Diretor da 
FAO no Chile.

Gostaria também de aqui registrar o ato de voto 
de pesar pelo falecimento do ex-Ministro Paulo Rena-
to Souza, ocorrido no último sábado, em São Roque, 
no interior de São Paulo, vítima de enfarto fulminante, 

bem como a apresentação de condolências aos seus 
três filhos e seis netos. 

Paulo Renato Souza nasceu em Porto Alegre, 
em 10 de setembro de 1945. Formou-se em econo-
mia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Fez mestrado na Universidade do Chile e doutorado 
na Unicamp, onde foi professor titular e reitor entre 
1987 e 1991. Foi técnico do Banco Interamericano do 
Desenvolvimento, da Organização Internacional do 
Trabalho, da Comissão Econômica para a América 
Latina e o Caribe. 

Foi Ministro da Educação durante o Governo 
Fernando Henrique Cardoso, entre janeiro de 1995 e 
dezembro de 2002. Foi nesse período que o Brasil ga-
rantiu o acesso de todas as crianças à escola. A cria-
ção do Fundef, sistema de financiamento da educação 
fundamental, do Enem, Exame Nacional do Ensino 
Médio, aumento dos índices de escolarização estão 
entre suas realizações como Ministro da Educação.

Entre 2007 e 2011, exerceu seu primeiro mandato 
eletivo como Deputado Federal. Na Câmara, participou 
das Comissões de Educação e de Finanças e Tribu-
tação. Licenciou-se em março de 2009 para assumir 
a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, 
no Governo José Serra. Já havia sido Secretário de 
Educação paulista entre 1984 e 1986, no Governo 
Franco Montoro. Presidiu o Conselho de Responsabi-
lidade Social da Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo. 

É autor dos livros acadêmicos como Quem Paga 
a conta?, Dívida, Déficit e Inflação nos Anos 80, pela 
Brasiliense, em 1989, e O Que São Emprego e Salá-
rio?, pela Brasiliense, em 1981. 

Diversas vezes interagi como Ministro Paulo Re-
nato Souza, com quem tive sempre uma relação de 
respeito e construção. 

Ele foi um dos principais responsáveis pela cria-
ção do Bolsa Escola que, juntamente com outros pro-
gramas, se transformou no que hoje é o Bolsa Família. 

Uma delas foi em 1996, quando levei o Profes-
sor Philippe Van Parijs, filósofo e economista, o maior 
defensor da Renda Básica de Cidadania, para uma 
audiência com o então Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. Paulo Renato Souza e o Deputado Federal 
Nelson Marchezan estavam presentes, assim como 
toda a equipe do Ministério da Educação. Van Parijs 
expressou que a renda básica incondicional seria um 
melhor objetivo, mas que começar com a garantia de 
uma renda mínima associada às oportunidades de edu-
cação era um bom passo, porque estava relacionado 
com um investimento no capital humano.

Foi após esse encontro que o Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso deu sinal positivo para o 
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Congresso Nacional aprovar a Lei nº 9.533, de 1997, 
que autorizava o Governo Federal a conceder apoio 
financeiro de 50% sobre o montante gasto pelos Mu-
nicípios com programas de renda mínima associados 
às oportunidades de educação.

Outra oportunidade de interação foi da parte, e 
eu acompanhei de perto, da então Prefeita Marta Su-
plicy, quando, logo na primeira semana de trabalho, 
ela veio ao Ministério da Educação e dialogou com o 
Ministro Paulo Renato Souza, juntamente com Marcio 
Pochmann e Ana Fonseca, a respeito de como haverá 
a coordenação de esforços entre o Governo Federal e 
o Governo Municipal de São Paulo para então colocar 
em prática o Programa de Garantia de Renda Mínima 
associado às oportunidades de educação.

Em outras ocasiões também dialoguei com ele 
e, ainda na última semana... E, no velório de Paulo 
Renato Souza, recordei com o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso as ocasiões em que interagimos a 
respeito inclusive do objetivo maior de um dia termos 
a renda básica de cidadania.

Em terceiro lugar, Sr. Presidente, eu gostaria de 
aqui esclarecer, com respeito a matéria hoje publicada 
no jornal O Estado de São Paulo, que é fato que, desde 
2009 e 2010, está pronta para ser apreciada e vota-
da no Plenário do Senado Federal a lei que atualiza, 
a Lei nº 8.666, referente a licitações, que moderniza 
essa lei à luz dos novos instrumentos da internet, do 
pregão eletrônica.

Uma lei que foi objeto de diálogo entre o Ministro 
do Planejamento do Governo Lula, Paulo Bernardo, o 
Senador Francisco Dornelles e eu próprio. Chegamos 
a um entendimento e estamos aguardando o sinal 
verde do Líder do Governo, Romero Jucá, para, logo, 
colocarmos a matéria em votação. 

Ainda hoje conversei com o Líder Romero Jucá 
e coloquei que estou pronto para colaborar, caso haja 
aperfeiçoamentos a serem feitos, e, assim, logo votar-
mos essa matéria. 

Portanto, quero aqui registrar o meu empenho 
para que haja à votação do PLC nº 32, que atualizará 
a lei de licitações à luz...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
...se houver aperfeiçoamentos ou entrosamento desta 
lei de licitações com respeito àquela que está sendo 
examinada para as licitações relativas à Copa do Mundo 
e as Olimpíadas, quem sabe possamos entrosar as qua-
lidades e os aperfeiçoamentos de ambos os projetos.

Então, Sr. Presidente, encaminho à Mesa o re-
querimento que, ontem, foi apresentado pelo Senador 
Alvaro Dias, mas, pela interação que sempre tive com 

Paulo Renato Souza, também fiz questão de apresentar 
um requerimento, inclusive como Senador do Partido 
dos Trabalhadores. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

E lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 783, DE 2011

Requeiro, nos termos dos artigos 218, inciso 
VII, e 221 do Regimento Interno do Senado Federal, 
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento do 
ex-ministro Paulo Renato Souza, ocorrido no último 
sábado, 25 de junho, na cidade de São Roque, no in-
terior de São Paulo, vítima de um enfarto fulminante, 
bem como apresentação de condolências a seus três 
filhos, e seis netos.

Justificação

Paulo Renato Souza nasceu em Porto Alegre 
em 10 de setembro de 1945. Formou-se em econo-
mia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 
fez mestrado na Universidade do Chile e doutorado 
na Unicamp – onde foi professor titular e reitor, entre 
1987 e 1991. Foi técnico do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, da Organização Internacional do 
Trabalho e da Comissão Econômica para a América 
Latina e o Caribe (Cepal).

Paulo Renato foi ministro da Educação durante o 
governo de Fernando Henrique Cardoso entre janeiro 
de 1995 e dezembro de 2002. Foi neste período que o 
Brasil garantiu o acesso de todas as crianças à escola. 
A criação do Fundef – Sistema de Financiamento da 
Educação Fundamental; do Enem – Exame Nacional do 
Ensino Médio, e o aumento dos índices de escolarização 
estão entre suas realizações como ministro da Educação.

Entre 2007 e 2011, exerceu seu primeiro mandato 
eletivo, como deputado federal. Na Câmara, participou 
das comissões de Educação e de Finanças e Tributa-
ção. Licenciou-se em março de 2009 para assumir a 
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, no 
governo de José Serra. Já havia sido secretário de Edu-
cação paulista entre 1984 e 1986, no governo Franco 
Montoro. Paulo Renato ainda presidiu o Conselho de 
Responsabilidade Social da Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo. É autor de livros acadêmicos 
como “Quem Paga a Conta? Dívida, déficit e inflação 
nos anos 80” (Editora Brasiliense, 1989) e “O que são 
emprego e salário” (Editora Brasiliense, 1981).

Interagi algumas vezes com o Ministro Paulo 
Renato de Souza, responsável pela criação do Bol-
sa-Escola, que juntamente com outros programas, 
se transformou no que hoje é o Bolsa-Família. Uma 
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delas foi em 1996, quando levei o Professor Philippe 
Van Parijs, filósofo e economista que defende a Ren-
da Básica de Cidadania, para uma audiência com o 
então Presidente Fernando Henrique Cardoso. Paulo 
Renato Souza e o Deputado Federal Nelson Marche-
zan estavam presentes. Van Parijs expressou que a 
renda básica incondicional seria um melhor objetivo, 
mas que começar com a garantia de renda mínima 
associada às oportunidades de educação era um bom 
passo, porque estava relacionado com o investimen-
to no capital humano. Foi após esse encontro que o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso deu o sinal 
positivo para o Congresso Nacional aprovar a Lei nº 
9.533, de 1997. A lei autorizava o governo federal a 
conceder apoio financeiro de 50% sobre o montante 
gasto pelos municípios com programas de renda míni-
ma associados às oportunidades de educação.

Sala das Sessões, 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 784, DE 2011

Requeiro, nos termos do artigo  255, inciso II, alí-
nea “c”, nº 12, que o Projeto de Lei do Senado nº 264, 
de 2010, que “Dispõe sobre a Equoterapia”, seja sub-
metido ao exame da Comissão de Agricultura e Refor-
ma Agrária – CRA, além das comissões constantes do 
despacho inicial. – Senador Wellington Dias, PT – PI.

REQUERIMENTO Nº 785, DE 2011

Requeiro, nos termos do número 12, alínea c, do 
inciso II, do art. 255, do Regimento Interno do Senado 
Federal, que o PLS nº 264, de 2010, que “Dispõe so-
bre a Equoterapia”, seja submetido, também, ao exa-
me da Comissão de Assuntos Econômicos, além das 
comissões constantes do despacho inicial. – Senador 
Humberto Costa.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senador Eduardo Suplicy. A Mesa 
se soma às homenagens ao ex-Ministro Paulo Rena-
to Souza. Com certeza, selaremos junto com V. Exª o 
voto de pesar. 

Passo a palavra o Senador Paulo Davim, pela 
Liderança do PV. Em seguida, falará por permuta com 
a Senadora Marta Suplicy, o Senador Cícero Lucena, 
já que o Senador Cristovam Buarque trocou com a 
Senadora. 

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, uma das coisas que me preocupa 
na saúde pública do Brasil é a gestão dos recursos 
públicos com responsabilidade, com transparência, 
com compromisso e comprometimento com o social. 

Por isto mesmo, alguns dias atrás, apresentei 
um projeto de lei transformando os desvios de verbas 
públicas e bens públicos da saúde em crimes hedion-
dos, porque eu não consigo deixar de me indignar com 
esse tipo de procedimento covarde que prejudica, lá na 
ponta, os mais humildes, aquelas pessoas que preci-
sam de procedimentos médicos/hospitalares, mas que, 
pelo fato de os recursos terem sido desviados, não 
conseguem o benefício do sistema público de saúde. 

Ontem, a Presidenta Dilma, por decreto, tomou 
medidas que vêm corroborar com o meu pensamen-
to e o pensamento, acredito, da grande maioria dos 
brasileiros, Senador Mozarildo, na tentativa de mora-
lizar, de dar transparência aos gastos dos recursos da 
saúde. E são recursos importantes, de grande monta. 
Só em 2010, o repasse fundo a fundo foi de R$41 bi-
lhões, aquele repasse que vem do Fundo Nacional do 
Ministério da Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. 
E, pelo decreto, a Presidenta determinou que daqui a 
60 dias o pagamento de fornecedores ou prestadores 
de serviço só será feito, só será efetuado por transfe-
rência eletrônica da conta oficial do Fundo Municipal 
de Saúde para a conta oficial do prestador de serviço 
ou do fornecedor, acabando com o desconto do che-
que, acabando com o desconto na boca do caixa; e 
limitou esse desconto na boca do caixa a um valor de 
R$800,00, para casos excepcionais, casos eventuais. 
Aquele prestador de serviço que não dispõe de conta 
bancária terá este valor máximo de R$800,00 para des-
contar, ou seja, o Município terá, como valor máximo 
para pagamento na boca do caixa, R$800,00 e esse 
pagamento em dinheiro não ultrapassará R$8 mil por 
ano. A importância disso? A importância disso é que 
poderemos ter o acompanhamento real dos recursos 
públicos da saúde por meio das contas bancárias. Po-
deremos rastrear os recursos, as verbas das secreta-
rias, do Ministério da Saúde pelas contas bancárias.
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Esse mesmo decreto, Presidente Paim, proibiu o 
fracionamento de despesa, o que é uma prática usual 
na burla da Lei de Licitação. É muito comum aconte-
cer isso pelo Brasil afora. Esse decreto proibiu isso, 
acabou com essa possibilidade. 

O Ministério da Saúde, além dessa medida, pa-
ralelamente, está acompanhando a constituição e a 
regularização dos fundos municipais de saúde cujo 
prazo se encerra dia 30 de junho. Infelizmente, 261 
Municípios em dezenove Estados da Federação, o que 
corresponde a 4,7%, ainda não adequaram o funcio-
namento de seus fundos de saúde, o que precisa ser 
feito com urgência porque, a partir de julho, os repas-
ses federais só serão feitos para as Prefeituras cujos 
fundos estejam regulares. Nos Municípios em que os 
fundos municipais de saúde não estejam regulares, 
esse repasse será feito para o Fundo Estadual de 
Saúde; portanto, não haverá repasse direto. 

Então, Sr. Presidente, acho que o decreto publi-
cado ontem pela Presidenta Dilma foi moralizador, um 
decreto que vai trazer transparência, que vai ao en-
contro dos anseios e do desejo de toda a população 
brasileira. Nós queremos transparência, nós queremos 
honestidade, nós queremos comprometimento com a 
coisa pública, sobretudo na saúde. 

Em particular, vai ao encontro do meu pensa-
mento. Por isso mesmo apresentei, mostrando o grau 
de intolerância e indignação, dias atrás, um projeto de 
lei transformando em crime hediondo todos os des-
vios de recursos e bens públicos da saúde. Portanto, 
não poderia deixar de falar neste assunto, fazer este 
registro, porque é importante e vai otimizar os gastos 
da saúde no Brasil.

Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Parabéns, Senador Paulo Davim, pela proposta. 
V. Exª foi o primeiro a provocar esse debate. Parabéns 
ao Ministro da Saúde e à Presidenta Dilma pelo de-
creto encaminhado.

Passamos a palavra, neste momento, como ora-
dor inscrito, ao Senador Cícero Lucena, por permuta 
com o Senador Cristovam, que por sua vez permutou 
com a Senadora Marta Suplicy.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo esta 
tribuna para, com satisfação, relatar uma audiência pú-
blica que houve hoje na Comissão de Meio Ambiente, 
Fiscalização e Defesa do Consumidor.

Na verdade, essa audiência pública foi a meu pe-
dido no sentido de que pudéssemos ter um retrato de 
como se encontravam os andamentos, as providências 

e as ações para cumprimento da legislação aprovada 
no ano passado sobre o Plano Nacional de Gerencia-
mento de Resíduos Sólidos, depois de dezoito anos 
de tramitação no Congresso Nacional.

Como essa legislação estabelece prazos a serem 
cumpridos por agentes diferentes, eu, que tive oportu-
nidade de ser Presidente da Subcomissão de Resíduos 
Sólidos e, depois, de ser um dos Relatores desse pro-
jeto nesta Casa, além de ter tido a experiência de ser 
Prefeito de uma capital de cerca de 600 mil habitantes, 
como tantos outros Municípios brasileiros com o mes-
mo problema de gerenciamento de resíduos sólidos, 
pedimos essa audiência. Para tristeza minha, quero 
dizer que a minha preocupação aumentou, embora a 
nossa legislação, depois de tanto tempo discutida nesta 
Casa, seja moderna, atual e, como disseram alguns 
dos que se fizeram presentes, esteja servindo de refe-
rência para alguns países, porque em todo o debate, 
em toda a discussão, tivemos a preocupação de levar 
em conta a experiência de outros países, adaptando-
-a a nossa verdadeira realidade.

O Brasil tem a particularidade da questão dos ca-
tadores de lixo, das cooperativas de catadores de lixo 
que, sem dúvida nenhuma, quer queira, quer não, é 
um segmento que emprega número bastante relevante 
de trabalhadores a prestarem o seu serviço. 

Essa particularidade se fez muito presente na 
legislação que foi aprovada, sancionada, no ano pas-
sado, em agosto, pelo Presidente Lula. No final de de-
zembro, ele baixou um decreto dando continuidade a 
essa legislação.

Mas hoje, nessa audiência pública, nós identifica-
mos alguns problemas para os quais eu quero chamar 
a atenção da opinião pública e dos administradores 
brasileiros. Primeiro: a questão do dever e da obrigação 
dos Municípios de, até 2012, apresentarem o seu pla-
no de gerenciamento dos resíduos sólidos. Ora, onde 
fica a minha preocupação? Fica no conhecimento da 
realidade brasileira; eu sei que existem vários e mui-
tos Municípios brasileiros, principalmente das regiões 
Nordeste e Norte deste País, que, para atender a essa 
exigência da legislação, não têm condições financeiras 
e muito menos condições técnicas.

Por isso, há cerca de três anos, apresentei na Co-
missão de Meio Ambiente uma proposta que foi apro-
vada no Orçamento daquele ano de mais de R$200 
milhões que seriam repassados à Funasa, que tinha 
como obrigação, naquela oportunidade, gerenciar a 
solução desse problema em Municípios com menos 
de 50 mil habitantes. A Funasa, com esses recursos, 
poderia estimular a formação de consórcios, o apoio 
estruturante para as prefeituras fazerem um plano de 
gerenciamento.
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Ano passado, na mesma Comissão de Meio Am-
biente, no direito de emendas de comissão, nós também 
apresentamos uma emenda que atacava outro ponto, 
o da educação ambiental, para formar multiplicadores 
da consciência ambiental. Também foram aprovados 
cerca de R$120 milhões no ano passado para o Or-
çamento deste ano.

E qual é a realidade que estamos vivendo? Da 
emenda de R$213 milhões, apenas foram gastos R$10 
milhões de apoio às pequenas prefeituras para faze-
rem o suporte técnico e financeiro e se enquadrarem 
nesse projeto que ainda seria aprovado.

Da mesma maneira, para formadores de educa-
dores ambientais, qualificação e treinamento, este ano, 
dos 120 milhões, até o presente, apenas cerca de 10 
milhões foram empenhados. 

Hoje, o Presidente da Confederação dos Municí-
pios, Dr. Paulo, falou, de forma muito clara, sobre sua 
preocupação, porque estaríamos lançando a respon-
sabilidade sobre os Prefeitos e, depois de agosto de 
2012, esses Prefeitos só iriam encontrar pela frente uma 
única e real situação: a do confronto, da cobrança pelo 
Ministério Público para que eles cumpram a legislação 
sem a mínima condição financeira e técnica de fazê-lo.

Daí eu renovar a minha preocupação para que 
esta Casa, que representa a Federação e, conse-
quentemente, seus entes e os Municípios, tenha a 
preocupação, no Orçamento deste ano, de dotar de 
condições financeiras – e cobrar do Governo a exe-
cução orçamentária para que a eles dê suporte – os 
pequenos Municípios brasileiros para que eles façam 
o plano, porque, em 2014, também por determinação 
da legislação que foi aprovada o ano passado, terá que 
ser dado um fim a todos os lixões do País. 

E se nós não estivermos atentos, se nós não 
estivermos cobrando, também fazendo a nossa parte 
além do que já fizemos ao aprovar a legislação, mas 
acompanhando e cobrando do Governo, nós vamos 
ver mais uma lei não ser cumprida neste País, trazen-
do os prejuízos de saúde pública e de meio ambiente 
que acarreta o gerenciamento dos resíduos sólidos. Daí 
eu convocar esta Casa para ter essa preocupação. A 
audiência hoje foi importante. Temos conquista na lo-
gística reversa, o setor empresarial está participando 
desse debate, está dando sua contribuição.

Foi comunicado hoje que os comitês que estavam 
previstos na legislação estão se instalando, começam 
a funcionar, mas tem que ter agilidade, tem que ter 
responsabilidade, tem que ter compromisso. 

A Senadora Marta Suplicy já foi Prefeita, como 
tantos outros aqui presentes, e sabe do tamanho des-
se problema, que sempre cai nas costas do Prefeito.

Quando a cidade é grande, diminui um pouco a 
dependência financeira, mas, sem dúvida nenhuma, 
nas menores, aumentam-se as dificuldades financei-
ras. Também há as condições técnicas.

Daí, Srªs e Srs. Senadores, o meu apelo e a mi-
nha convocação para que estejamos sempre atentos 
às experiências exitosas que existem no Brasil e no 
exterior, aos avanços tecnológicos e às conquistas 
tecnológicas nessa área. Se eu fosse discorrer sobre 
aqui, precisaríamos de uma sessão inteira. 

Tenho certeza de que, hoje, a informação, a tec-
nologia e a decisão política farão com que nós possa-
mos cumprir o nosso papel e colaborar com os admi-
nistradores municipais para que a sua missão possa 
ser em benefício da melhora da qualidade de vida do 
nosso povo, que é o nosso dever e a nossa obrigação. 

É isso o que eu tinha a dizer, agradecendo a opor-
tunidade de falar e pedindo a Deus que proteja a todos. 

Meu muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Cícero Luce-
na, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Davim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – Obrigado, Senador Cícero Lucena.

Passo a palavra à Senadora Marta Suplicy, como 
oradora inscrita...

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Por 
permuta com o Senador Cristovam.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – Por permuta com o Senador Cristovam. (Pausa.)

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pronto, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – A senhora disporá do tempo regulamentar, Srª 
Senadora. 

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Acabo de chegar de São Paulo, onde participei da 
abertura do Fórum de Parceria do Fundo Global de 
Combate à Aids, Tuberculose e Malária. 

Fiquei muito contente com a escolha do Brasil 
para sediar esse encontro, com mais de quatrocentas 
pessoas, entre elas, trinta Parlamentares de vários pa-
íses – havia 134 países representados –, e feliz tam-
bém de o encontro ter sido sediado na minha cidade, 
a cidade de São Paulo.

O fórum tem um trabalho, nos últimos anos, ex-
traordinário. Ele é a maior entidade de combate a es-
sas três doenças, que são realmente as doenças que 
devastam o mundo em desenvolvimento, os países 
mais pobres. Para se ter uma ideia do papel do Fórum 
Global, nos últimos doze meses, mais de quatrocentas 
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mil pessoas vivendo com HIV começaram a receber 
o tratamento retroviral por meio da assistência desse 
o Fundo. Esse aumento significativo trouxe para três 
milhões e duzentas mil pessoas o número total de 
pessoas que agora recebem tratamento contra a Aids 
por meio do Fundo Global. 

Nós, aqui, no Brasil, temos um avanço extraor-
dinário. Fomos pioneiros – e o Brasil foi citado como 
exemplo para o mundo – de um tratamento universal 
da Aids. 

O Brasil é um dos poucos países, pouquíssimos, 
em que a pessoa portadora do vírus HIV tem uma as-
sistência integral. O Fundo Global, através de doações 
de países mais ricos, principalmente, ajuda os países 
em desenvolvimento a propiciar a prevenção e o trata-
mento das pessoas que estão com HIV, também com 
tuberculose e também com malária.

Então, mais de 1,2 milhão de pessoas foram 
atingidas pelo tratamento eficaz contra tuberculose 
no último ano, elevando o total acumulado desde 2003 
para 8,2 milhões de pessoas atendidas. Devemos ter 
em mente também que a tuberculose é uma das do-
enças principais e que causa mais problemas na Ásia, 
por exemplo, e também afeta grande parte da Europa 
central e oriental e é a principal causa de morte entre 
pessoas infectadas com HIV.

Com o financiamento aprovado de cerca de 
US$22 bilhões, o Fundo Global tem atendido meta-
de dos pacientes que recebem tratamento de Aids no 
mundo. Aí dá para ver a importância de uma entidade 
que se dedica a isso, e é séria, e bem como fornece 
65% do financiamento internacional para combater a 
tuberculose e a malária. Só em relação à malária, que 
é transmitida por um mosquito, foram colocados 190 
milhões de mosquiteiros com inseticida para proteger 
as pessoas nas regiões onde ela incide e, no último 
ano, foram colocados mais 70 milhões de mosquiteiros.

Então, nós sabemos que, no Brasil, o fato de 
o Presidente Lula ter escolhido o combate à miséria 
como o foco de seus esforços em dois governos se-
guidos, agora também adotado pela Presidenta Dilma 
também, com o programa de eliminação da miséria, 
nos possibilitou um avanço social bastante grande, e 
nós caminhamos para uma melhoria de atendimento 
à população porque, quando se fala em Aids, tubercu-
lose e malária, fala-se também em pobreza. Não é à 
toa que são os países em desenvolvimento e os mais 
pobres, principalmente os do continente africano, os 
mais afetados. Hoje fiquei muito orgulhosa de ser bra-
sileira em relação ao tratamento universal da Aids no 
Brasil. E o Brasil tem tudo para ser a liderança nessa 
nova fase de discussões do combate a essas três do-

enças. Como disse o Secretário Executivo do Fundo 
Global, Dr. Michel Kazatchkine,

O forte crescimento no número de pes-
soas recebendo tratamento capaz de salvar 
as suas vidas e as medidas de prevenção às 
doenças dá esperança de que o ambicioso 
objetivo definido pela comunidade internacio-
nal para fornecer tratamento a 15 milhões de 
doentes com Aids, até 2015, seja viável.

No entanto, o Fundo Global precisa de um em-
purrão significativo. O mundo hoje vive, eu diria, uma 
dificuldade financeira bastante intensa – Europa, Ásia, 
Estados Unidos –, e os doadores não estão aumen-
tando o aporte de recursos, alguns até têm recuado. O 
Fundo trabalhou até agora com 22 bilhões – um fundo 
gigantesco –, mas essa doença precisa de constan-
tes cuidados. O tratamento de Aids agora prolonga a 
vida das pessoas até a terceira idade, e essas pes-
soas precisam, diariamente, de medicamentos extre-
mamente caros.

Eu ouvi também no fórum de parceria que o Brasil 
tem sido muito prestativo, tem buscado soluções, como 
financiamentos por recursos angariados por outras 
formas. Por exemplo, o Ministro Padilha também tem-
-se posicionado a favor de ter, nas passagens quando 
são vendidas, uma pequena porcentagem para esse 
Fundo, e nós temos de pensar em formas de ajudar.

Quanto ao Brics, eu diria, por exemplo: a Rús-
sia, como informa os organizadores, devolve o que o 
Fundo aplica em programas desenvolvidos no país, 
quer dizer, os recursos aplicados na Rússia para es-
ses tratamentos são devolvidos ao Fundo. O Brasil 
recebe, Ele ainda não é um doador. No momento, ele 
é só receptor. A Índia, que faz parte do Brics também, 
colabora com cerca de US$15 bilhões, mas é um valor 
que não está cobrindo o que o Fundo Global investe 
na Índia para combater tuberculose, Aids e malária, 
e a China não investe. Todos, no entanto, têm-se so-
bressaído no crescimento econômico – o Brasil mais 
que todos – e assumido novos papéis no cenário in-
ternacional. O Fundo Global vai organizar para julho 
um encontro em que realçará o pedido de mais apoio 
e também fortalecimento do Brics nessa luta.

Eu acredito que, neste momento, a nossa Presi-
denta Dilma voltará a ter um papel de catalisadora no 
Brics, como o Presidente Lula foi um catalisador no 
combate à fome e foi premiado – recentemente ga-
nhou um prêmio mundial de combate à forme, junto 
com o Presidente de Gana. Agora o Graziano foi eleito 
graças a um trabalho exercido no Governo Lula, que 
virou símbolo de combate à fome no Brasil. 
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Eu gostaria muito que a Presidenta Dilma pudesse 
avaliar, no próximo encontro do Brics, a possibilidade 
de o Brasil ser um catalisador dessa postura de ajuda 
ao Fundo Global. Hoje, não o ajudamos, mas recebe-
mos dele. Como eu disse, alguns desses países já o 
ajudam. A China também não ajuda, só recebe. Não 
há fórmula pronta. Não é como o caso da Rússia, ela 
recebe tanto e doa tanto. Não é assim. 

Acredito que o Brasil sempre foi muito criativo nas 
suas propostas. Somos inovadores – Isso é quase um 
símbolo nosso –, pois os programas que aqui são fei-
tos vão, depois, para o mundo todo. Nessa reunião, o 
Brasil poderia realmente tomar a iniciativa de pensar 
fórmulas, junto com esses grandes países que com-
põem o Brics, de uma ajuda para que pudéssemos ter 
a remissão, se possível for, dessas doenças.

Os Brics são muito especiais. Não são países 
pobres, mas também não são ricos. Somos países for-
tes, somos países grandes, poderosos, com enorme 
riqueza e enorme pobreza. Mas os anos do Governo 
Lula nos ensinaram muito bem que a generosidade, 
a possibilidade de acolher e ajudar os países mais 
necessitados – Lula fez isso, todos esses anos, com 
a América Latina e também foi parceiro de países ca-
rentes, como os da África – faz com que os resultados 
sempre apareçam. 

Não vivemos num mundo abstrato. Estamos vi-
vendo cada vez mais num mundo globalizado. O fato 
de os Brics estenderem as mãos aos países ainda 
em desenvolvimento, mais necessitados, pode ser de 
grande ajuda.

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 

RN.) – Parabenizo a Senadora Marta Suplicy pela bri-
lhante explanação e pelo seu pronunciamento.

Para falar pela Liderança, convidamos o Senador 
Humberto Costa, Líder do PT, que disporá do tempo 
regulamentar.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, utilizo a tribuna na tarde 
de hoje para falar de uma grande revolução que vem 
se processando no Brasil, no nosso País: a revolução 
das prioridades.

O País realiza o sonho de crescer, mas crescer 
com distribuição de renda aqui e agora, crescer para 
todos os brasileiros e todas as brasileiras.

Uma pesquisa divulgada ontem, pela Fundação 
Getúlio Vargas, intitulada “Os Emergentes dos Emer-
gentes”, coordenada pelo economista Marcelo Nery, 
revela que o Brasil foi o único país da elite dos emer-
gentes a crescer, reduzindo as desigualdades sociais. 
E mais: este ano de 2011 é o décimo primeiro ano 

consecutivo em que o Brasil reduz o abismo da desi-
gualdade entre ricos e pobres.

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 
revela que a renda do brasileiro cresceu 1,8% acima do 
PIB nos últimos oito anos, com um detalhe importante, 
Srª Presidente: a renda dos brasileiros mais pobres 
cresceu seis vezes mais que a renda dos mais ricos. O 
resultado disso é uma mobilidade inédita na pirâmide 
social brasileira. Desde 2003, primeiro ano de Governo 
do Presidente Lula, até este, que é o primeiro ano da 
Presidenta Dilma, cinquenta milhões de brasileiros e 
brasileiras ascenderam às classes A, B e C. Ou seja, 
enquanto o mundo tenta sair da estagnação econômi-
ca e os países ricos têm taxas de desemprego cada 
vez maiores, o Brasil colocou cinquenta milhões de 
pessoas no mercado consumidor. Sabe o que repre-
sentam cinquenta milhões de pessoas? Uma Espanha 
inteira. Enquanto isso, os demais países da elite dos 
emergentes, como é o caso da China, experimentam 
também taxas de crescimento bastante elevadas, po-
rém, infelizmente, sem o mesmo sucesso brasileiro 
em casar crescimento econômico com justiça social.

O Brasil, revela a pesquisa, foi o único país do 
grupo em que a renda dos mais pobres cresceu mais 
que a renda dos mais ricos. E o que explica esse fenô-
meno, Srª Presidente? Entre outras razões, o econo-
mista Marcelo Nery destaca o aumento da educação 
e do trabalho formal. Somente nos primeiros quatro 
meses de 2011, foram criados 798 mil novos postos 
de trabalho no Brasil. Não é por acaso que a carteira 
de trabalho tornou-se o grande símbolo da nova clas-
se média brasileira. 

O economista da FGV diz ainda que programas 
como o Bolsa Família contribuem fortemente para mu-
dar o cenário da desigualdade social no País. E com-
pleta: “O grande passaporte para a saída da pobreza 
é a educação”.

O documento divulgado ontem pela FGV revela 
também que o Brasil é recordista mundial em felicidade 
futura. Numa escala de zero a dez, o brasileiro dá uma 
nota de 8,7 à sua expectativa de satisfação com a vida 
em 2014. O índice é maior que o de todos os demais 
146 países da amostra, cuja média é 5,6.

No entanto, é importante observar que ainda há 
significativas desigualdades regionais a serem supe-
radas. Quase todos os trinta municípios com maior 
participação das classes A, B e C na população estão 
situados na região Sul do País, fruto da menor desi-
gualdade de renda lá registrada. Enquanto isso, Norte 
e Nordeste ainda concentram os municípios com maior 
participação das classes D e E, o que reflete séculos 
de descaso das elites com o desenvolvimento econô-
mico nessas regiões. 
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Esse é um quadro que, felizmente, está sendo 
revertido graças à política de desenvolvimento regional 
implementada pelo Governo Lula e reafirmada agora 
pela Presidenta Dilma. 

Para que o Brasil possa levar a cabo essa revo-
lução, no entanto, é fundamental manter a direção e o 
foco das políticas públicas que vêm sendo implemen-
tadas, investir cada vez mais em educação e formação 
profissional, capacitar a nova classe média brasileira 
para ocupar os postos no mercado de trabalho e in-
vestir em ciência e tecnologia. 

Orgulhamo-nos, Srª Presidente, disso tudo regis-
trado por essa pesquisa e, mais do que isso, ficamos 
felizes por estarmos no caminho certo.

Muito obrigado a V. Exª.

Durante o discurso do Sr. Humberto Cos-
ta, o Sr. Paulo Davim deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pela Sra. Marta Suplicy, 
1ª Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Humberto Costa, Líder do PT. 

Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg, 
como orador inscrito. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Muito obrigado.

Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srªs e 
Srs. Senadores, também quero me associar ao Líder 
do Bloco, Senador Humberto Costa, para celebrar os 
dados da pesquisa publicada pelo pesquisador Marce-
lo Nery, da Fundação Getúlio Vargas, que demonstra 
que, nos últimos oito anos, 48,8 milhões de brasileiros 
subiram de vida e ingressaram nas classes C, D e E, 
o que equivale, como foi dito anteriormente, à popu-
lação da Espanha.

Mas é importante ressaltar também que, nesse 
mesmo período, 39,5 milhões de brasileiros, quase 40 
milhões de brasileiros e brasileiras, deixaram a condi-
ção de pobreza e ingressaram na nova classe média, 
que, em 2002, detinha algo em torno de 35% da po-
pulação brasileira. Hoje, podemos dizer que o Brasil é 
um país de classe média, com 55% da sua população 
fazendo parte dela. O que é extremamente relevante 
nesta pesquisa é a demonstração de que o Brasil vem 
conseguindo aliar crescimento econômico com distri-
buição de renda e redução das desigualdades sociais.

Há uma semana, pesquisa, salvo engano, publica-
da pelo IBGE mostrava, também, o crescimento extre-
mamente significativo de algumas cidades brasileiras, 
mostrando que as cidades que mais cresceram no País 
foram as localizadas no Nordeste, contribuindo para 
a redução das desigualdades sociais. Isso demonstra 

que a política traçada pelo então Presidente Lula, que 
a política traçada pela atual Presidente Dilma, que co-
locou como prioridade do seu mandato a eliminação 
da pobreza extrema no Brasil, está no caminho certo.

Precisamos construir um pacto nacional em tor-
no desses valores, que não são de Governo, mas do 
Estado brasileiro, da Nação brasileira, de eliminarmos, 
definitivamente, a pobreza no nosso País e fazermos 
com que o Brasil seja, efetivamente, um país desen-
volvido. Esse dado é muito significativo porque mostra 
que, diferentemente de outros países do Brics que estão 
crescendo a taxas elevadas, mas não estão reduzindo 
suas desigualdades sociais, no Brasil, estamos conse-
guindo aliar crescimento econômico com redução das 
desigualdades sociais.

Acrescentaria outro fator de diferenciação do 
crescimento brasileiro. O Brasil vem conseguindo cres-
cer com o aumento da sua produção agrícola e com a 
redução do desmatamento, ou seja, temos um cres-
cimento sustentável. Daí a importância de levarmos 
todos esses valores em conta no momento em que 
discutimos a revisão do Código Florestal.

Quero aproveitar esse momento de celebração 
dessas conquistas do povo brasileiro para homenagear 
dois brasileiros que refletem um pouco este momento 
que o Brasil vive.

Quero homenagear o ex-Ministro Paulo Renato, 
que foi, durante oito anos, Ministro da Educação no 
governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso e 
conseguiu, é claro, com o apoio e com a continuidade 
do governo do Presidente Lula, universalizar o acesso 
à educação no Brasil. Temos ainda um imenso desafio 
que é o de garantir qualidade no ensino público bra-
sileiro, mas, sem dúvida, a universalização do acesso 
à educação foi uma grande conquista, apresentado 
inclusive nesse estudo como uma contribuição para 
essa conquista da cidadania.

Não posso também deixar de registrar, com mui-
ta alegria, o que demonstra a importância do Brasil 
no cenário internacional: a eleição de José Graziano 
como Diretor-Geral da Organização das Nações Uni-
das para a Agricultura e Alimentação. Essa eleição é 
revestida de um caráter simbólico muito grande, não 
apenas pela importância que o Brasil vem ocupando 
cada vez mais no cenário internacional como o País 
que reúne todas essas qualidades e que consegue 
crescer com distribuição de renda e com sustentabi-
lidade ambiental, mas também porque o Brasil foi, na 
gestão do Presidente Lula, e continua, na gestão da 
Presidenta Dilma, uma referência mundial no com-
bate à fome. Portanto, temos toda a autoridade para 
coordenar mundialmente, através da presença de um 
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brasileiro, José Graziano, um grande esforço mundial 
de combate à fome.

Quero registrar também a importância de duas 
políticas desenvolvidas pelo governo do Presidente Lula 
e pelo Governo da Presidenta Dilma que têm contribu-
ído para eliminar a pobreza e elevar a condição social 
de milhões de brasileiros. Lembro que o contingente 
de brasileiros que ascendeu à classe média nos últi-
mos oito anos é equivalente à população da Argentina.

Refiro-me às políticas de aumento real do salário 
mínimo, que têm um impacto extraordinário na distri-
buição de renda e também aos programas sociais, es-
pecialmente o Bolsa Família, que também contribuiu 
para que uma grande parte da população passasse a 
ter acesso à alimentação, passasse a gastar nas suas 
comunidades, fomentando, com isso, a economia local.

É claro que temos imensos desafios ainda pela 
frente, e, sem dúvida, investir em educação de quali-
dade, investir no ensino técnico e tecnológico, investir 
em inovação tecnológica e agregar conhecimento à 
nossa produção são pré-requisitos fundamentais não 
apenas para que o Brasil continue crescendo, conti-
nue distribuindo renda, mas para que possa se inserir, 
de forma cada vez mais competitiva, no cenário inter-
nacional. Essas questões devem se transformar em 
agenda nacional.

O Congresso Nacional Brasileiro, independente-
mente de partidos políticos, deve se unir em torno dessa 
agenda de eliminação da pobreza no nosso País, e só 
conquistaremos isso investindo significativamente em 
educação, desde a educação básica até a educação 
superior, a educação técnica e tecnológica, oferecen-
do melhores condições para toda a nossa juventude.

Quero aqui registrar o meu apoio pessoal à Pre-
sidenta Dilma, que vem tomando medidas de austeri-
dade fiscal no nosso País, condição indispensável para 
construir um ambiente de tranquilidade, um ambiente 
de confiança, para que o Brasil continue a crescer dis-
tribuindo renda e utilizando bem os recursos públicos.

Eu sei, Senador Ivo Cassol, Senador Mozarildo, 
que existe uma pressão muito grande dos Parlamen-
tares em razão da decisão do Governo de eliminar os 
empenhos não executados das emendas até 2008, mas 
eu quero colocar que, se as emendas apresentadas 
em 2008 não foram executadas, não foram iniciadas 
em 2009, em 2010 e em 2011, é porque elas não têm 
condições de serem executadas. Os Municípios não 
demonstraram capacidade técnica de fazê-lo, e, por-
tanto, é um sinal importante que o Governo dá para 
toda a sociedade, um sinal de austeridade fundamental 
para garantir o crescimento sustentado e o crescimen-
to com distribuição de renda. É essencial que Estado 

sinalize positivamente para a sociedade com medidas 
de austeridade.

Portanto, quero aqui cumprimentar a Presidenta 
Dilma pela condução que vem dando à economia bra-
sileira, garantindo o controle da inflação. Já tivemos, no 
último índice, uma inflação negativa, o que preserva 
o poder de compra dos trabalhadores brasileiros que 
tiveram ganhos reais significativos com o aumento do 
salário mínimo nos últimos anos. Quero também dizer 
que nós precisamos continuar trilhando esse caminho, 
que está correto e vem sendo demonstrado cientifi-
camente com os dados que revelam o crescimento 
econômico, com distribuição de renda, com redução 
das desigualdades sociais e com redução das desi-
gualdades regionais.

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

– SP) – Obrigada, Senador Rollemberg.
Fazendo coro com o seu discurso e com o dis-

curso feito pelo Senador Humberto Costa, chamo a 
atenção para todos esses avanços na economia que 
têm feito com que o brasileiro diga, em 134 países, 
que é o povo mais satisfeito consigo próprio, atingin-
do o número de 8.7 de zero a dez. Esse é um dado 
que acho que nós podemos comemorar, porque fala 
da esperança e de coisas muito boas.

Nós estamos recebendo no Senado os alunos 
do 8º e do 9º anos do Instituto de Educação Aliança 
de Itaberaí, Goiás.

Muito bem-vindos ao Senado. (Palmas.)
E, agora, com a palavra, o Senador Ivo Cassol, 

em permuta com o Senador Wilson Santiago, como 
orador inscrito.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, é com 
alegria que, mais uma vez, uso a tribuna desta Casa, 
especialmente neste momento em que o Senado está 
debatendo o Código Florestal.

Hoje pela manhã, na Comissão do Meio Am-
biente, em uma audiência pública, debatemos com o 
representante do Ministério do Meio Ambiente, com o 
representante das Indústrias de Vidro e com o Presi-
dente da Confederação Nacional dos Municípios os 
resíduos sólidos produzidos na indústria e também 
nas cidades.

Como estamos discutindo o Código Florestal 
neste momento, eu vejo muitos ambientalistas, eu 
vejo muitos meios de comunicação colocando o setor 
produtivo como se, na verdade, fosse um vilão, um 
bandido ou um criminoso.

Nesta Casa, eu não posso concordar com isso 
nem posso admitir tal situação, porque o Senado, além 
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de ser a balança, representa a vontade do povo bra-
sileiro. Ao mesmo tempo em que estamos discutindo 
aqui essa questão, já foi aprovada na Câmara dos De-
putados a reforma do Código Florestal. Por isso, faço 
uma pergunta para todos aqueles que estão dando 
palpite na cidade: o que fizeram para ajudar a cuidar e 
a preservar o meio ambiente na parte de saneamento 
básico da cidade?

Eu faço aqui um desafio para os moradores das 
grandes cidades, dos grandes centros, a exemplo de 
São Paulo, do Rio de Janeiro e de tantos outros por 
aí: quantas enchentes têm acontecido por lixo jogado 
fora indevidamente, trancando os bueiros por falta de 
tratamento, por falta de cuidado e por falta de um des-
tino para esses resíduos?

Hoje, o Presidente da Confederação Nacional 
dos Municípios, Paulo Ziulkoski, apresentou dados in-
felizmente tristes: mais de 80% das cidades brasileiras 
não têm sequer um aterro sanitário.

Aqui em Brasília, assisti a filmes e vi fotos. Infeliz-
mente, é triste a coleta do lixo e o destino que se dá a 
ele. As fotos e a filmagem mostram catadores lutando 
para pegar algum pedaço e ver o que cada um pode 
aproveitar mais.

Ao mesmo tempo em que discutimos a reforma 
do Código Florestal, que é uma preocupação de to-
dos para podermos dar legalidade para quem produz, 
especialmente nós que precisamos de alimento para 
sobreviver – 70% dessa produção de alimentos é para 
o nosso povo brasileiro, e 30% para a exportação –, eu 
vejo muitos fazerem discurso sobre o povo trabalhador, 
quando, na verdade, tanto os ambientalistas como tam-
bém os produtores deviam viver de forma harmonio-
sa, lado a lado, com um só sentido, um só propósito: 
o bem-estar da humanidade e o progresso do País.

Para quem não sabe dados oficiais, temos 61% 
da nossa Mata Atlântica, da mata amazônica preser-
vadas, 27% para produção agrícola e pecuária e o 
restante de água. Portanto, nós, brasileiros, já fizemos 
o dever de casa.

Erros foram cometidos no passado? Concordo. 
Vamos prender quem cometeu esses erros? Vamos. 

Se tivermos que prender quem cometeu erros no 
passado, os primeiros deveriam ser os ex-Ministros 
do Meio Ambiente e por quê? Porque os erros que 
foram cometidos começaram há cinquenta, quaren-
ta, trinta anos, quando o povo da região Sul plantou 
uva nas encostas dos morros no Rio Grande do Sul, 
quando nossos irmãos catarinenses plantaram maçãs 
nas encostas dos morros de Santa Catarina, quando 
os mineiros e os capixabas plantaram café nos mor-
ros, onde também era proibido. Isso aconteceu há 
quatro ou cinco anos? Não. Isso vem se arrastando 

ano após ano. A lei existia, Sr. Presidente e Srs. Se-
nadores, mas infelizmente não era cumprida. E ago-
ra querem colocar o setor produtivo como bandido? 
Não dá para aceitar.

O Estado de Rondônia serviu de modelo de refor-
ma agrária nas décadas de 70 e 80, na ditadura militar: 
vamos integrar, ocupar a Amazônia para não entregar 
a Amazônia. Lá as pessoas só ganhavam o título defi-
nitivo se no seu lote de cem hectares desmatavam toda 
a propriedade. Conheço uma pessoa, tenho um amigo 
que mora na linha 45, no Município de Santa Luzia do 
Oeste, de nome popular Taboca, que desmatou cem 
hectares de terra na década de 80 e o Governo Fede-
ral deu quinhentos hectares de terra como prêmio por 
ele ter feito esse desmatamento. Agora vêm dizer que 
aquela população, que os ex-produtores são crimino-
sos? Não dá para aceitar. 

Os produtores do Paraná, no passado, precisavam 
desmatar para ter direito a financiamento, a linhas de 
crédito. Se não desmatassem, não produziam, Sena-
dor Mozarildo. Por isso não podemos concordar que 
o setor produtivo seja tratado como bandido por todos 
aqueles que querem preservar, mas estão numa sala 
aqui em Brasília, com ar condicionado, onde se olha 
para o lado e se vê tudo florido, um lago bonito, olhan-
do para o outro e vendo o Banco Central, mas olhem 
ao redor do Brasil e vejam quanta miséria.

Os produtores brasileiros vivem se arrastando. 
Quando o produto está bom, importam leite da Argen-
tina, caindo o preço do leite no Brasil. Muitas vezes 
querem controlar a inflação às custas da mão calejada 
e do suor do pequeno e médio produtor. O grande se 
vira, mas o pequeno sofre muito. 

Pois não, Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-

nador Ivo Cassol, quero cumprimentar V. Ex.ª pela 
abordagem do tema. É muito importante realmente 
que o Senado debata essa questão de maneira muito 
serena e sem radicalismos. Fico preocupado quando 
se faz uma dicotomia, uma bipolaridade nessa questão. 
De um lado, o ambientalista. O que é ambientalista? 
Será que o caboclo que vive na Amazônia, no meio 
da mata, não é ambientalista? Ele vive no meio am-
biente. Do outro lado, os ruralistas. O que é ruralista? 
Ruralista é qualquer pessoa: os índios, os caboclos, 
os assentados do Incra que foram colocados lá. En-
tão, muito mais do que fazer uma reforma olhando o 
retrovisor, nós temos que fazer uma reforma do Códi-
go Florestal olhando para a frente, para manter este 
País crescendo, logicamente, sem agredir o meio am-
biente, respeitando a natureza de maneira inteligente. 
Há fórmulas para isso. Portanto, quero cumprimentar 
V. Exª e dizer que quero muito colaborar com esse 
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debate, porque aqui nesta Casa há três representan-
tes de cada Estado das diversas regiões do País que 
têm tanto interesse quanto qualquer um, mas nós, da 
Amazônia, mais do que qualquer um, porque somos 
61% do território nacional.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Obriga-
do, Senador.

Serve de exemplo, de modelo. Eu dizia, há 
poucos dias, em uma audiência pública: querem 
proibir o plantio, o aproveitamento das áreas à beira 
dos rios. O que seria do nosso povo do Nordeste, 
de Petrolina, que produz frutas às margens do rio 
São Francisco?

A legislação proíbe, mas a produção está lá. En-
tão, precisamos criar o marco zero e começar daqui 
para a frente, para que as nossas leis sejam cumpri-
das, mas para isso faço aqui um pedido, uma reflexão: 
cada um que está dando palpite, especialmente essas 
lideranças dos grandes centros, o que estão fazendo 
para ajudar na preservação, na questão do saneamen-
to básico, dos resíduos sólidos?

Aqui nesta Casa, Srªs e Srs. Senadores, é muito 
fácil. Criam-se leis e deixam o abacaxi para o prefei-
to descascar, a exemplo da lei dos resíduos sólidos, 
que em três anos os prefeitos têm que solucionar de 
uma vez por todas, sem dar solução do dinheiro. Eu 
fui prefeito. Quinze por cento da receita do Municí-
pio são para a saúde; 12% da receita do Estado são 
para a saúde. Mas com isso se consegue tocar? Não 
se consegue tocar, não. É preciso muito mais. Então, 
de que precisamos? Que o caixa central apoie e dê 
subsídios para que os pequenos Municípios sejam 
contemplados.

Com isso, nós, que somos defensores do setor 
produtivo, nós, que queremos paz no campo, para que 
possamos integrar este Brasil e crescer, precisamos 
trabalhar integrados. Tanto os ambientalistas como o 
setor produtivo devem trabalhar com respeito. Mas 
precisamos também envolver os grandes centros, 
prefeitos, representantes de todas as classes, para 
aproveitar esse debate do Código Florestal e trazer à 
responsabilidade todos eles juntos.

Agradeço a oportunidade e que Deus abençoe 
todo mundo.

Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Ivo Cassol.
A propósito do tema do Código Florestal, não 

sei se o senhor teve oportunidade ontem de ver um 
programa em que apareceu o Deputado Aldo Rebelo, 
no Canal Livre, na TV Cultura, em que ele se colocou 
muito bem em relação ao tema.

Eu recomendaria aos ouvintes da TV Senado 
que tivessem acesso que pedissem esse programa, 
porque realmente esclarece muitos dos pontos aqui 
colocados brilhantemente por V. Exª.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Permita-
-me só mais um minuto, só para concluir, Srª Presidente.

Quero parabenizar o Deputado Aldo Rebelo pela 
postura e enfrentamento que teve. Ele percorreu os 
quatro cantos deste grande rincão brasileiro. E, ao 
mesmo tempo, o que a Câmara dos Deputados apro-
vou não foi isenção de multa, não foi facilidade para 
ninguém. O que não podemos é rechear os cofres da 
União mais ainda com dinheiro. O que nós precisamos 
é recuperar, permutar os débitos existentes em troca 
de recuperação. Com isso, nós estamos contribuindo 
para o meio ambiente e melhorando ainda mais o cli-
ma mundial.

Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Com a palavra, o Senador Ricardo Ferraço, 
como orador inscrito.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
revisão do orador.) – Srª Presidente, enquanto o Se-
nador vai à tribuna, eu gostaria de me inscrever para 
falar pela minoria.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Mário Couto, inscrito como 
Líder da Minoria.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Exmª Srª Presidente em exercício desta 
sessão, Senadora Marta Suplicy, Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores, assim como V. Exª, Senadora Marta, 
assisti ao Deputado Aldo Rebelo ontem, na TV Bra-
sil, e eu, como tantos, ainda tenho muitas dúvidas, 
especialmente dúvidas que estão relacionadas às 
ambiguidades, sobretudo da Emenda 164, quando 
esta sinaliza a autorização de supressão vegetal em 
áreas de proteção permanente, que são áreas muito 
sensíveis e muito delicadas. 

Mas esse é um debate que esta Casa vai fa-
zer com profundidade, inclusive já iniciando nessa 
quinta-feira, oportunidade em que as Comissões de 
Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e de Agri-
cultura estarão acolhendo e recepcionando a nossa 
Ministra do Meio Ambiente. A partir daí, daremos 
sequência e desenvolvimento a esse que é um tema 
dos mais relevantes que a sociedade brasileira está 
acompanhando.

Porém, comungo com V. Exª: mesmo eu tendo 
muitas dúvidas, o Deputado Aldo Rebelo foi muito 
bem. Detalhou com muita calma, com muita tranqui-
lidade e me chamou a atenção. Por isso talvez fosse 
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até importante que a TV Senado pudesse reprisar, 
em algum horário, esse programa – talvez V. Exª pos-
sa tomar essa iniciativa –, porque as informações 
ali contidas, os questionamentos que lá foram feitos 
ajudam muito na elucidação desse que é um debate 
que nós iniciamos agora e que seguramente, até o 
mês de setembro ou de outubro, estaremos inician-
do para ofertar à sociedade brasileira um Código de 
fato compatível com a necessidade da preservação, 
da conservação e da manutenção das atividades em 
todo o território brasileiro.

O motivo que me traz à tribuna é chamar a aten-
ção, no sentido da reflexão, para o editorial do jornal O 
Globo desta data, com o título “Royalties não podem 
dividir a Federação”:

Em artigo publicado ontem no Globo, o 
Senador Francisco Dornelles chama a aten-
ção para a expressiva contribuição do Rio de 
Janeiro em impostos federais (segundo maior 
contribuinte do País) e como o retorno dos re-
cursos arrecadados pelo Tesouro no Estado 
está percentualmente muito abaixo do que é 
transferido a outras unidades da Federação – 
coincidentemente, parlamentares de algumas 
delas estão entre os mais radicais defensores 
de iniciativas que negam o direito de o Rio re-
ceber royalties do petróleo e do gás extraídos 
em seu litoral. 

Em 2010, segundo o Senador [Dornel-
les], um atento observador do comportamen-
to da receita tributária, a União [o Governo 
Federal] arrecadou R$118 bilhões no Rio de 
Janeiro e transferiu ao Estado e às prefeituras 
fluminenses cerca de R$2,8 bilhões, ou seja, 
apenas 2,4%. Isso decorre do fato de as trans-
ferências serem inversamente proporcionais à 
renda média por habitante das Unidades da 
Federação. Quanto mais baixa é essa renda, 
relativamente maior é a transferência. 

Além dessa contribuição, o principal pro-
duto da economia fluminense, o petróleo, não 
sofre incidência de ICMS na origem e, sim, no 
destino, diferentemente do que acontece com 
os demais bens [que são tributados pelo ICMS]. 

Nunca se viu no Rio de Janeiro um mo-
vimento, uma mobilização parlamentar para 
se alterarem esses critérios, que certamente 
enfraqueceriam outras Unidades da Federação. 
A discussão dos problemas nacionais sempre 
se sobrepôs, no Rio, a questões de interesse 
local ou regional. Por causa desse sentimen-
to, a reação de cariocas e fluminenses diante 
de como o próprio Governo Federal, vários 

Governadores, Deputados Federais e Sena-
dores trataram o tema da ‘redistribuição dos 
recursos dos royalties’.

É evidente que, nesse particular, a manifestação 
do jornal O Globo, em seu editorial, dá conta de como 
o Constituinte, em 1988, teve o cuidado de reconhecer 
e acolher os Estados não produtores, quando o art. 155 
da Constituição Federal estabeleceu como exceção 
que o ICM sobre os produtos derivados do petróleo, 
petróleo cru e tantos outros derivados do petróleo, não 
seriam tributados na origem e, sim, no destino, como 
forma de fazermos ali uma distribuição para o conjun-
to dos 26 Estados federados mais o Distrito Federal. 
Da mesma forma, o mesmo constituinte consagrou, 
no seu art. 20, o reconhecimento da necessidade da 
compensação por parte dos Estados produtores, em 
razão do impacto em sua infraestrutura, em razão de 
demandas no campo da qualificação profissional, en-
fim, de impactos no campo do meio ambiente. 

Como afirma o editorial:

O Senador Dornelles tem total razão ao 
afirmar que o Rio de Janeiro foi mais uma vez 
penalizado no novo modelo de exploração de 
futuras áreas do pré-sal, porque o sistema de 
partilha não prevê o pagamento [como é hoje a 
concessão] de participações especiais que, no 
sistema de concessões, são recolhidas pelos 
campos são de elevada produtividade. Os co-
fres públicos estaduais e municipais do Rio de 
Janeiro não verão a cor desse dinheiro quando 
o modelo de partilha estiver em pleno vigor.

E a parcela de royalties simplesmente 
seria distribuída, segundo o artigo aprovado 
na Câmara e vetado pelo então Presidente 
Lula. Com o Rio ficando com a menor parte!

Não existe precedente na história repu-
blicana do País de tamanho massacre contra 
algumas Unidades da Federação. Mesmo as-
sim, o Senador Dornelles – mineiro de nasci-
mento, que, como muitos brasileiros naturais 
de outros Estados, escolheu o Rio para viver 
– propõe uma saída que possibilite às demais 
Unidades da Federação usufruírem da futura 
riqueza do pré-sal descoberta até agora na 
costa do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e 
de São Paulo. Por essa proposta, a parcela de 
royalties que caberia à União seria redistribuída 
às Unidades Federativas pelo mesmo critério 
do Fundo de Participação. 

A partir dessa proposta conciliatória, es-
pera-se que sejam restabelecidos os princí-
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pios federativos, até agora vilipendiados nessa 
discussão.

É a manifestação que faz o editorial do jornal O 
Globo, chamando a atenção do Senado de República, 
que é a Casa que representa a Federação, que repre-
senta a União nacional, que representa o interesse dos 
Estados para a necessidade inadiável da comissão que 
está sendo constituída, em boa hora, em boa iniciati-
va, pelo nosso Presidente José Sarney. Tudo para que 
possamos buscar uma linha de convergência, um ponto 
de convergência em torno de uma proposta equilibrada 
que possa, efetivamente, distribuir esses recursos e 
essas riquezas para o conjunto dos brasileiros, sem, 
entretanto, penalizar os Estados produtores de petró-
leo, que fizeram todo um planejamento, sobretudo no 
que diz respeito às concessões que estão vinculadas 
aos contratos. E esses contratos precisam ser preser-
vados, em nome da segurança jurídica, em nome da 
credibilidade e em nome da reputação.

Essa é a manifestação que faço, porque julguei 
da maior importância não apenas o artigo publicado, 
ontem, no jornal O Globo, pelo Senador Francisco 
Dornelles, mas o editorial que chama a atenção para 
a necessidade de o Senado ter muito equilíbrio nes-
te que é um debate que terá muito impacto em todo 
o Brasil. 

Muito obrigado, Srª Presidente. Muito obrigado, 
Srªs e Srs. Senadores.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª tocou nos dois pontos de debate que 
vamos ter que enfrentar nos próximos meses: o Códi-
go Florestal e os royalties.

Com a palavra, pela Liderança da Minoria, o 
Senador Mário Couto. Em seguida, o Senador Alvaro 
Dias, como orador inscrito, o Senador Anibal Diniz e 
o Senador Pedro Simon.

Senador Mário Couto, utilizando o horário da Li-
derança como Líder da Minoria.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srs. 
Senadores, inicialmente, quero dizer que sinto muita 
falta do nobre Líder Aécio Neves. 

Aécio, se você tiver ligado na TV Senado, volte 
logo. Nós nos acostumamos a viver com você aqui e 
nós sentimos muito a sua falta.

Quero também externar a minha preocupação 
com o estado de saúde do grande Itamar Franco. Que 
Deus possa trazê-lo de volta a este plenário.

Nobre Presidenta, o Brasil, hoje, comenta dois 
temas. Os elogios que fez a Presidenta Dilma a Fer-
nando Henrique Cardoso tomaram conta dos jornais e 
das revistas deste País. O Brasil comenta que a Presi-

denta Dilma querer ocultar os gastos com as obras da 
Copa do Mundo. Jornais e revistas falam sobre isso. 

Brasileiras e brasileiros, ocultar, esconder aqui-
lo que se diz ato sigiloso, no Brasil, com obras, com 
o dinheiro público, é liberar o roubo. Não se pode 
negar que o Brasil, onde a corrupção é aberta, é 
um dos países mais corruptos do mundo. E ainda 
se ouve dizer que as obras da Copa do Mundo, os 
gastos do dinheiro público têm que ficar escondidos, 
nobres Senadores.

Esta matéria virá para cá, Senadores. Não acre-
dito, sinceramente, que exista um Senador, aqui neste 
Senado, capaz de concordar com essa Medida Pro-
visória. 

Não se venha com desculpas aqui de que as obras 
estão atrasadas. Se as obras estão atrasadas, alguém 
é culpado. Que se puna este culpado! Mas que não 
se venha com a história de ocultar os gastos públicos.

O que pode dizer aquele contribuinte que paga 
os seus impostos em dia, que sofre com a cobrança 
de impostos? O Brasil também é um dos países que 
mais cobra impostos dos seus filhos. E estes filhos 
veem agora esconder-se os gastos públicos das obras 
da Copa do Mundo. 

Fazem de propósito, Brasil! Isso é proposital, 
para querer roubar, depois, o povo brasileiro: Ah, va-
mos atrasar, para depois inventar uma história, para 
depois inventar um jeitinho brasileiro de poder enganar 
o povo brasileiro.

Onde se viu, Brasil? Onde, povo brasileiro, se viu 
querer desrespeitar as leis de licitação? Só neste País! 

Quando a Presidenta elogia e mostra a sua 
humildade, a sua lealdade com o País, chaman-
do até o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
de “meu querido Presidente” e, logo em seguida, 
Presidenta...

Eu queria continuar elogiando Sua Excelência, 
Presidenta, como elogiei na semana passada, pela 
carta que escreveu a Fernando Henrique Cardoso. 
Eu queria poder vir aqui hoje, Presidenta, elogiar 
Sua Excelência de novo. Mas não posso, não devo, 
diante da falta de respeito com o povo do nosso 
querido País.

Respeite o povo brasileiro! Respeite, Presidenta! 
Siga as leis! Não desrespeite a Constituição! Mostre 
honestidade, mostre seriedade! Ao invés de esconder, 
mostre, Presidenta! Não esconda nada do povo, Presi-
denta, daquele povo que confiou em Sua Excelência, 
que votou em Sua Excelência, que acreditou em Sua 
Excelência! Não esconda!

(Interrupção do som.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Para encerrar, Senador.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já 
vou descer.

Mostre! O povo brasileiro quer ver os gastos pú-
blicos, onde foi empregado o dinheiro que pagou com 
os impostos. O povo brasileiro quer seriedade, Presi-
denta. Mostre isso!

Muito obrigado, Srª Presidenta. 
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Muito obrigada, Senador Mário Couto.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias, como 

orador inscrito.
O SR ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há poucas sema-
nas, pedi ao Presidente Sarney que determinasse a 
interpelação judicial de empresários que, em matéria 
veiculada pela revista Veja, acusaram Senadores de 
se venderem, utilizando-se de uma linguagem dúbia, 
imprecisa, pouco clara, dando a entender que todos 
os Parlamentares da Câmara Alta estariam sujeitos a 
tal procedimento. 

É evidente que nós não podemos aceitar essa 
acusação despropositada, genérica, que afrontou a 
instituição. Em função disso, solicitamos providências. 
A interpelação judicial foi o caminho que achamos 
adequado para esse questionamento. A interpelação 
judicial foi apresentada e a sentença, faço questão de 
ler, Srª Presidente, para depois comentar:

Na forma como proposto, não há como 
prosperar o pedido. Isso porque falece legiti-
midade ativa à Procuradoria Parlamentar do 
Senado Federal. Como bem asseverado pela 
requerente, o pedido de explicações tem na-
tureza cautelar, destinada a possibilitar even-
tual preparo para uma ação penal privada 
para apurar crime contra a honra. No caso 
em exame, o objeto penal tutelado é a honra, 
seja ela objetiva ou subjetiva. A honra é “um 
direito fundamental do ser humano, protegido 
constitucional e penalmente”, já que previsto 
no art. 5º, inciso X da Constituição. A ofensa 
à honra significa um ataque à sua dignidade 
pessoal ou profissional como pessoa, macu-
lando seu respeito pessoal. Possui, portanto, 
caráter personalíssimo, motivo pelo qual a 
lei atribuiu o processamento excepcional via 
ação penal privada. O mesmo fato que pode 
ferir a honra de um, pode não eivar a honra de 
outro, ou, ainda, mesmo ferido em sua hon-
ra, o ofendido pode optar por não processar 
o ofensor. [...] O crime tem caráter persona-

líssimo, e os motivos da ação penal privada 
também são baseados no foro íntimo e valores 
de cada indivíduo. Daí porque não é possível 
que associações, ou qualquer outra entida-
de que não o próprio ofendido ou um grupo 
determinado de ofendidos utilizem-se destes 
expedientes. Neste passo, aliás, já decidiu o 
Colendo STF: “Legitimidade ativa para o pedi-
do de explicações em juízo. – Somente quem 
se julga ofendido pode pedir explicações em 
juízo. A utilização dessa medida processual 
de caráter preparatório constitui providência 
exclusiva de quem se sente moralmente afe-
tado pelas declarações dúbias, ambíguas ou 
equívocas feitas por terceiros. Tratando-se de 
expressões dúbias, ambíguas ou equívocas, 
alegadamente ofensivas, que teriam sido diri-
gidas aos Juízes classistas, é a estes – e não 
à entidade de classe que os representa – que 
assiste o direito de utilizar o instrumento formal 
de interpelação judicial. [...]

Esta foi a jurisprudência suscitada pelo juiz res-
ponsável por essa sentença, trazendo à colação as 
palavras do Ministro Celso de Mello, que, em julga-
mento no dia 9 de abril de 1999, dessa forma procedeu 
ao analisar solicitação equivalente a esta relativa aos 
juízes classistas. Portanto, na sentença, o juiz federal 
orienta no sentido de que o Senador ofendido inter-
pele judicialmente. 

Ora, Srª Presidente, não é o caso. Particularmen-
te, não me sinto ofendido, já que essas acusações im-
procedentes, genéricas, dúbias não me atingem. Por-
tanto, não posso interpelar do ponto de vista de que 
fui atingido por essas ofensas. Jamais me atingiriam, 
Senador Jayme Campos. Ofensas dessa natureza de 
que o Senador se vende jamais me atingiriam. Essa 
ofensa foi assacada contra o Senado Federal. Por essa 
razão, entendi que caberia à própria instituição inter-
pelar judicialmente. Obviamente, acatamos a sentença 
judicial, e não poderia ser diferente. Decisão judicial 
tem que ser acatada. 

Agradecemos ao Presidente Sarney, que pron-
tamente atendeu nosso apelo e providenciou essa in-
terpelação judicial. Lamentavelmente, temos que dar 
esse caso por encerrado. Ocorre que essas denúncias 
que foram veiculadas pela revista Veja deveriam ser 
rechaçadas prontamente, e procuramos rechaçá-las, 
inclusive através de uma providência judicial que con-
sideramos necessária.

Ao concluir, creio que deveríamos, sim, oferecer 
a uma instituição fundamental na democracia, onde 
estão fincados os alicerces básicos do estado de di-
reito, a oportunidade de se preservar, rechaçando acu-
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sações genéricas que acabam desgastando não este 
ou aquele Parlamentar, mas acabam desgastando a 
instituição. E a instituição tem que ser preservada. É 
possível que não possamos preservar alguns dos seus 
integrantes, mas eles são passageiros, são eventuais, 
são substituíveis. A instituição tem que ser preservada, 
porque é permanente, é definitiva e é insubstituível.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, a 
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Jose Sarney, Presidente.

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

Encontra-se na Casa o Sr. Antonio Russo Net-
to, Primeiro Suplente da Senadora Marisa Serrano, 
da representação do Estado do Mato Grosso do Sul, 
convocado em virtude de renúncia da Titular.

S. Exª encaminhou à Mesa o original do diploma, 
que será publicado na forma regimental, e demais do-
cumentos exigidos por Lei.

Designo uma comissão formada pelos Senadores 
Magno Malta, Geovani Borges, Jayme Campos e João 
Alberto Souza, para introduzir no plenário o Senador 
que vamos empossar. (Pausa.)

Peço aos Srs. Senadores que fiquemos todos de 
pé para ouvirmos o compromisso constitucional do Sr. 
Antonio Russo Netto.

(O Senhor Antonio Russo Netto é conduzido ao 
Plenário e presta, junto à Mesa, o compromisso.)

O SR. ANTONIO RUSSO (Bloco/PR – MS) – Pro-
meto guardar a Constituição Federal e as leis do País, 
desempenhar fiel e lealmente o mandato de Senador 
que o povo me conferiu e sustentar a união, a integri-
dade e a independência do Brasil. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Declaro, na forma da Constituição e com os 
poderes que me são atribuídos pelo Regimento da 
Casa, empossado no mandato de Senador o Sr. An-
tonio Russo Netto que, a partir deste momento, passa 
a integrar os trabalhos da Casa. (Palmas.)

O SR. ANTONIO RUSSO (Bloco/PR – MS) – 
Muito obrigado. Vou precisar dessa luz e dessa força 
do senhor.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O Senador Antonio Russo, como é da tradição 
da Casa, deseja dizer algumas palavras ao Plenário.

Com a palavra o Senador Antonio Russo.
O SR. ANTONIO RUSSO (Bloco/PR – MS. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar, 
gostaria de agradecer a presença de autoridades, do 

meu Prefeito de Nova Andradina, Gilberto Garcia, da 
Deputada Dione Hashioka, do Deputado Edson Giroto 
e do Presidente da Soma Sul, Jocelito Krug. 

Assumo o mandato de Senador da República 
hoje, nesta Casa, com o compromisso de dignificar a 
cadeira da Senadora Marisa Serrano, que renunciou 
para ocupar o cargo de Conselheira do Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Sei que é uma grande responsabilidade subs-
tituir Marisa Serrano, uma mulher que construiu sua 
vida pública sobre os preceitos da ética, da moral, da 
correção e de muita dedicação às causas da democra-
cia e da justiça social. Uma mulher que será sempre 
lembrada pela liderança política no âmbito estadual e 
pela respeitabilidade em âmbito nacional, um exemplo 
a ser seguido pelos homens e mulheres públicos nes-
te País. Por isso, aproveito a oportunidade para firmar 
meu compromisso com Mato Grosso do Sul. 

Há 40 anos, antes da criação do Estado, escolhi 
o Município de Nova Andradina para realizar minhas 
atividades profissionais voltadas ao setor produtivo. 
Certamente a experiência adquirida, ao longo da mi-
nha vida, como empresário será a grande valia para 
minha atuação legislativa. 

Minha vida sempre foi repleta de desafios. Sou 
um homem que acredita na boa gestão, na democracia 
e na livre iniciativa. A minha vivência carrega um gran-
de sentimento de responsabilidade para com o povo 
sul-mato-grossense. Por isso, pretendo me dedicar 
arduamente para bem representar o Estado. 

Pretendo atuar no fortalecimento do agronegó-
cio, da indústria e do comércio como condição es-
sencial para acelerar o processo de desenvolvimento 
sustentável.

Sei que o Senado é a Casa da Federação e, por 
isso, também atuarei com perspectivas de fortalecer 
a economia brasileira no âmbito da economia local e 
internacional.

Sr. Presidente, encerro minhas breves palavras 
agradecendo a oportunidade e reforçando a minha 
crença em Deus para encarar esse enorme desafio e 
fazer jus ao posto que agora ocupo em prol de Mato 
Grosso do Sul e do Brasil.

Muito obrigado. (Palmas.) 
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Pela ordem, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
Líder do PR, eu quero saudar o nosso novel Senador 
que chega para integrar a nossa bancada, que chega 
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para integrar a base do Governo da Presidente Dilma. 
Um homem experimentado no trabalho.

A nós orgulha muito porque é um gerador de hon-
ra; porque, quem gera emprego, gera honra. A honra 
de um homem é o seu trabalho. E esse cidadão, ao 
longo da sua vida, um empresário vitorioso que tem 
gerado emprego no País, no seu Estado, que tem aju-
dado a levar comida à mesa dos seus trabalhadores, é 
um gerador de honra que a nós orgulha muito. E, cer-
tamente, no debate do emprego, do combate à fome, 
da geração de emprego, no debate que versa sobre a 
empresa brasileira, tributos,...

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ...ele 
estará presente dando uma contribuição tal qual a con-
tribuição da nossa querida Senadora Marisa Serrano, 
que deixa esta Casa para assumir um posto no Tribunal 
de Contas do seu Estado e que relevantes serviços 
prestou ao País. Reporto-me ao projeto de lei de au-
toria dela, que sou relator. O projeto de lei que cria o 
banco de dados de pedófilos no Brasil a exemplo dos 
Estados Unidos, para dar tranquilidade às famílias que 
se locomovem no Brasil, de mudança de bairro ou de 
cidade ou de Estado, até as informações daqueles, 
onde vivem, que abusaram de crianças neste País.

De maneira que eu o saúdo. Recebo-o assim, de 
maneira muito efusiva, em nome da nossa bancada, 
e o conclamo por ser um homem de família – e V. Exª 
me dizia isso – a integrar conosco a Frente da Famí-
lia, com muita força, para que nós possamos defender 
princípios da família nesta Casa, em nome de Deus, 
para o bem-estar e contra a violência neste País.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO RUSSO (Bloco/PR – MS) – 

Obrigado.

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

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero, 
em nome da Bancada do Mato Grosso do Sul, saudar 
o novo integrante, o Senador Antonio Russo. E aqui, 
ao saudá-lo, saudar os seus familiares aqui presentes, 
o Prefeito de Nova Andradina, o ex-Prefeito Roberto 
Hashioka, a Deputada Estadual, também de Nova An-
dradina, Dione Hashioka, além dos vereadores. 

Isso demonstra como V. Exª é querido naquela 
cidade. E demonstra também que V. Exª, ao tomar 
posse, já traz consigo um patrimônio político muito 
importante lá no Estado do Mato Grosso do Sul, que 
é a presença aqui do prefeito de uma das melhores 
cidades do nosso Estado. 

Eu o saúdo e tenho certeza, Antonio Russo, 
que V. Exª fará aqui, sem dúvida, um grande manda-
to. Evidentemente que V. Exª tem a responsabilidade 
de substituir uma mulher que representa muito para o 
nosso Estado e quiçá para este País, que é a Sena-
dora Marisa Serrano, que tomou posse no Tribunal de 
Contas do Estado.

Tenho certeza de que V. Exª honrará os princí-
pios do nosso grande Estado do Mato Grosso do Sul. 
Seja bem-vindo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O Senador Antonio Russo Netto mandou à 
Mesa um comunicado, dizendo que seu nome par-
lamentar será Antonio Russo e sua filiação o Partido 
Republicano, PR.

São os seguintes o diploma e a comu-
nicação:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Vamos passar à votação de autoridades.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. Pre-
sidente, questão de ordem.

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

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Sem revi-
são do orador.) – Gostaria que V. Exª incluísse na Ordem 
do Dia e apreciasse um requerimento de minha autoria 
solicitando sessão solene para setembro, alusiva aos 
20 anos do SUS – Sistema Único de Saúde no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª será atendido e, ao fim do Expediente, 
será votado.

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

ORDEM DO DIA

Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 72, DE 2011 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática) 

(Incluído em pauta com aquiescência do Plenário)

Mensagem nº 72, de 2011 (nº 118/2011, na ori-
gem), pela qual a Senhora Presidente da República 
submete à apreciação do Senado a indicação do Sr. 
Raul Campos e Castro, Ministro de Segunda Classe 
da Carreira de Diplomata do Quadro Especial do Mi-
nistério das Relações Exteriores, para exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil junto a Antigua e Barbuda.

O parecer da Comissão de Constituição e Justiça, 
perdão, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional é favorável. (Parecer nº 625, de 2011–CRE.)

Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a 
discussão.

Os Srs. Senadores já estão habilitados a votar.

(Procede-se à votação.) 

Peço aos Srs. Senadores que se encontram em 
seus gabinetes e em outras dependências da Casa 
que compareçam ao plenário, pois estamos em pro-
cesso de votação secreta e nominal, para escolher o 
Sr. Raul Campos, Embaixador de Antigua e Barbuda, 
e apreciação do nome de outras autoridades.

Registramos, com satisfação, a presença em nos-
so plenário da ex-Senadora Ideli Salvatti, atual Ministra 
de Assuntos Institucionais.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 
ordem, Presidente.

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

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, pediu-me o Senador Aécio Neves 
que justificasse a sua ausência nesses dias. Ele está 
se recuperando de um acidente que lhe provocou fra-
turas e, portanto, não está em condições de retornar 
ao Senado Federal ainda. Mas, provavelmente, já na 
próxima semana, o Senador Aécio estará entre nós. 
Faço essa justificativa a pedido dele, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Alcançado o quorum regimental, vou procla-
mar o resultado.

O Senador Dornelles está votando.
Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – SIM 37; NÃO, 7 votos.

Abstenção: uma.
A indicação foi aprovada e será feita a devida co-

municação à Senhora Presidenta da República.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ) – Sr. Presidente, meu voto é “SIM”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – O Senador Francisco Dornelles vota SIM.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – Sr. 

Presidente, Senador Cyro Miranda vota “SIM”. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Senador Cyro Miranda, voto “SIM”.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Sr. Pre-

sidente, Senador Ivo Cassol vota “SIM” também.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Ivo Cassol, “SIM”.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Pre-

sidente, Senadora Ana Amélia também é favorável. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Ana Amélia, “SIM”. Paulo Paim, “SIM”.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 

Paulo Paim vota “SIM” também, Sr. Presidente.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 

Senador Cícero Lucena também, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

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

– AP) – Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 76, DE 2011 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática) 

(Incluído em pauta com aquiescência do Plenário)

Mensagem nº 76, de 2011 (nº 131/2011, na ori-
gem), pela qual a Senhora Presidente da Repúbli-
ca submete à apreciação do Senado a indicação do 
nome do Sr. Paulo Americo Veiga Wolowski, Ministro 
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Mi-
nistério das Relações Exteriores, para exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República do Congo 
e exercer o cargo de Embaixador junto à República 
Centroafricana.

O parecer da Comissão de Relações Exteriores 
é favorável. (Parecer nº 626, de 2011–CRE.) 

Não havendo nenhum Senador ou Senadora que 
queira discuti-lo, encerro a discussão.

Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr. 
Presidente, se estivesse na votação passada, teria 
votado “SIM”.

Muito obrigada.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª será atendida.

Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria 
de registrar, na votação passada, também o meu voto 
“SIM”, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Casildo Maldaner, “SIM” na votação passada.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Sr. Presidente, Senador José Sarney, V. Exª me 
permite usar a palavra neste momento?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª tem a palavra pela ordem.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Muito 
obrigada.

Agradecendo a presença do Senador Eduar-
do Braga ao seu lado, eu gostaria de fazer um breve 
registro da realização da festa, neste último final de 
semana, do Festival Folclórico de Parintins, uma festa 
que não é mais da Amazônia, do Amazonas, mas do 
Brasil inteiro. Sem dúvida nenhuma, o festival este ano 
se superou. A apresentação dos Bumbás Garantido e 
Caprichoso foi algo de causar muita emoção não ape-
nas aos visitantes, mas ao povo daquela terra, inclusive. 

Registro aqui a vitória do Garantido, que ganhou 
do Caprichoso por dois décimos, mas também quero 
dizer que vim de azul, hoje, para homenagear a bela 
apresentação do Boi-Bumbá Caprichoso, Sr. Presidente. 

Então, quero aqui, deste plenário, cumprimentar 
todos os parintinenses, o Governo do Estado do Amazo-
nas, o Governador Omar Aziz, a Secretaria de Cultura, 
o Município de Parintins, os Bois-Bumbás Caprichoso 
e Garantido por mais uma bela festa, Sr. Presidente, 
que vale a pena ser conhecida pelo Brasil inteiro.

A Rede Bandeirantes de Televisão transmite ao 
vivo, todo ano, essa festa. Por essa razão, sem dúvida 
nenhuma, este ano não tivemos mais vagas nem em 
hotéis e nem em navios para abrigar tantos visitantes 
que até lá queriam ir. Então, fica aqui o meu registro e 
meus cumprimentos não só ao Garantido, mas tam-
bém ao Caprichoso pela bela festa realizada no último 
final de semana.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 

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

– AP) – Pela ordem, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
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ro fazer um registro. Ontem, estive em Macapá, num 
evento em comemoração aos 94 anos da Assembleia 
de Deus, alusivo aos cem anos da Assembleia de 
Deus no Brasil. 

Sr. Presidente, confesso que fiquei emocionado 
ao ver tamanha multidão na rua. 

Sr. Presidente! Sr. Presidente! Lá no Estado que 
deu a V. Exª, após a sua Presidência, mandato de Se-
nador, para V. Exª exercer em favor do Brasil, eu con-
fesso a minha emoção, Sr. Presidente, porque havia 
milhares de pessoas na rua, no Amapá, milhares de 
pessoas na comemoração dos 94 anos da Assem-
bleia de Deus.

E esses milhares de pessoas, sabe de onde vie-
ram, Sr. Presidente? Na Assembleia de Deus, de igual 
modo que com as outras confissões de fé evangélicas, 
eles são ex-alguma coisa. São ex-drogados, ex-bêba-
dos, ex-prostitutas, ex-sofridos, falidos, desgraçados 
que foram alcançados pela mensagem do Evangelho.

E a liderança da Assembleia de Deus no Amapá, 
onde eu estive presente na comemoração dos 94 anos, 
fazia alusão a V. Exª como Senador daquele Estado.

Estive ao lado do Governador Camilo Capiberibe, 
que também falava da importância de V. Exª numa con-
versa comigo, e dizia que o Amapá, no seu governo, 
certamente – e achei um gesto maravilhoso, humilde, 
de um jovem governador –, precisa caminhar, e não o 
fará sem que V. Exª esteja perto ajudando o Estado de 
um povo que acreditou em V. Exª todas as vezes em 
que V. Exª colocou seu nome para julgamento.

De maneira que eu torço pelo Governador Camilo 
Capiberibe, que, aliás, eu não chamo Camilo, chamo 
de Esperança Capiberibe, porque nasceu na ditadu-
ra, no Chile, com o pai e a mãe exilados, e Deus vai 
abençoar para que esse jovem governador faça um 
grande governo, com a ajuda de V. Exª.

Por isso, eu cumprimento a Assembleia de Deus, 
por esse movimento de 94 anos, de milhares de vidas 
resgatadas pelo poder do Evangelho, que ocuparam as 
ruas na noite de ontem para poder celebrar os 100 anos 
da Assembleia de Deus, no Brasil, os 94, no Amapá, no 
Macapá, pregando o Evangelho, produzindo vida, até 
porque esse povo tem muita alegria para levar para a 
rua, e moral, porque não são os donos dos motéis, não 
são os donos das revistas pornográficas, não fazem 
tráfico de drogas, não são eles que promovem as noi-

tes de raves, e não são eles que promovem as boates 
e as mortes que acontecem na noite por alcoolismo.

Pelo contrário, pregam a vida, recolhem-se em 
casa e são aqueles que não dão trabalho a governo 
nenhum, porque recolhem seus impostos, pregam 
Deus, pregam a paz, pregam a felicidade.

Por isso, o meu abraço à Assembleia de Deus 
do Macapá, o meu respeito aos líderes, aqueles que 
já passaram, a minha homenagem póstuma e o meu 
respeito àqueles que conduzem bem, neste momento, 
os destinos desta igreja tão pujante, que é a Assem-
blea de Deus lá no seu Estado.

Trago um abraço de todos eles a V. Exª.
É o Estado do Senador Randolfe, esse jovem 

tão brilhante e inteligente, de V. Exª, por quem tenho 
o maior respeito e carinho, e do Senador Geovani 
Borges. É o Estado daqueles que querem o bem de 
toda população.

Faço o meu cumprimento com muita felicidade 
e emocionado com as palavras do governador de que 
certamente vai depender de V. Exª, da sua força e do 
seu conhecimento, na humildade de um jovem go-
vernador, para ajudá-lo nas necessidades do gover-
no de Macapá, até por que é aliado – é do PSB – da 
Presidente Dilma Rousseff. Certamente, tendo V. Exª 
por perto a vida naquele Estado será mais facilitada.

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

Quero me associar às homenagens que V. Exª 
presta à Assembleia de Deus, que realmente tem pres-
tado ao Estado do Amapá relevante serviço ao longo 
de toda a sua existência, cujos representantes, pasto-
res dessa igreja são todas pessoas do maior respeito 
dentro do Estado, meus amigos e trabalhadores pelo 
desenvolvimento daquela terra.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senador Eduardo Braga.

Antes, vou proclamar o resultado. V. Exª me dá 
licença?

Todos os senadores já votaram?
Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – SIM 54; e 07 votos NÃO. 

Nenhuma abstenção.
Total: 61.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação à Senhora Pre-

sidente da República. 
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 

Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem depois do 
Senador Eduardo Braga.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senador Eduardo Braga.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, neste último final de semana, o Bra-
sil todo testemunhou e acompanhou aquela que, sem 
dúvida nenhuma, é uma das maiores festas populares 
do Brasil. Não apenas o São João no Nordeste, mas 
também o Festival Folclórico de Parintins, no Estado 
do Amazonas.

Quero cumprimentar o governo do Estado do 
Amazonas, a Prefeitura de Parintins, os Bumbás Ga-
rantido e Caprichoso, pela sua belíssima apresentação 
e, de forma especial, o Bumbá Garantido, pela vitória 
que alcançou naquele festival.

Mas, Sr. Presidente, hoje na Comissão de Assun-
tos Econômicos, já pela parte da tarde, estava presente 
o Ministro da Ciência e da Tecnologia, Aloísio Merca-
dante. Indagado sobre a MP 534, no que diz respeito 
à questão dos tablets e ao regime diferenciado do Polo 
Industrial de Manaus, S. Exª assegurou que o regime 
fiscal diferenciado que alavanca o Polo Industrial de 
Manaus não sofrerá nenhuma solução de continuidade. 
Mais do que isso, o Governo Federal garantiu, através 
da própria Presidente Dilma, que orientou o Ministro 
a apoiar e continuar apoiando fortemente o Polo In-
dustrial de Manaus e a Zona Franca, por considerá-la 
um projeto estratégico, não apenas para a Amazônia, 
mas para todo o Brasil.

Portanto, Sr. Presidente, é uma notícia importante 
e tranqüilizadora para muitos no Estado do Amazonas.

Gostaria de agradecer a V. Exª a oportunidade 
para fazer esses dois importantes registros nesta Casa 
no dia de hoje.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Vamos submeter à votação do Plenário...

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – ...as indicações das Lideranças do Senado 
para o Conselho Nacional de Justiça, de acordo com 
o inciso XIII do art. 103 da Constituição Federal.

São os seguintes os indicados: pela Liderança 
do PSDB e PPS, o Sr. Marcelo da Costa Pinto; e pela 
Liderança do PRB, PTB, PMDB, PR, PSB, PP, PDT e 
PT, o Sr. Bruno Dantas do Nascimento. 

A Presidência esclarece ao Plenário que os Pare-
ceres nºs 367 e 368, referentes aos ofícios nºs S/21 e 
S/22, correspondem às indicações das Lideranças do 
Senado Federal para o Conselho Nacional de Justiça.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Como a votação terá que ser feita por cédula, 
peço aos Srs. Senadores... e convido o Senador Cíce-
ro Lucena para ajudar a Mesa, bem como o Senador 
Wilson Santiago, para ajudar a Mesa na votação que 
vamos proceder.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, o Senador Ivo Cassol.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Só queria aproveitar 
a oportunidade para fazer um agradecimento. Na pró-
xima terça-feira, dia 5, a nossa Presidente do Brasil, 
Dilma Rousseff, estará no Estado de Rondônia, partici-
pando do fechamento do rio e passando a água pelas 
comportas de fundo. E, ao mesmo tempo, às 14 horas, 
assinará o decreto da transferência dos servidores pú-
blicos do Estado de Rondônia. Então, para nós, é uma 
alegria receber a nossa Presidente e os Ministros em 
nosso Estado de Rondônia. Obrigado.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
para fazer um registro: também na madrugada de an-
teontem, de sábado para domingo, a minha página 
foi invadida por hackers. Penso que, no meu caso, as 
digitais ficaram lá. Eles invadiram, colocaram dados 
pessoais para provar a invasão, colocaram uma tarja 
preta e faziam referência ao PL 122. Havia palavras 
de baixo calão com relação à minha pessoa, e diziam 
que eles eram capazes de invadir banco, de invadir 
site de organizações militares, mas que o fariam para 
atormentar a vida dos homens públicos, fazendo re-
ferência forte ao PL 122, ao kit chamado homofobia 
nas escolas. 

Eu fui à Polícia Federal, no domingo, para fazer o 
registro da invasão da minha página. Penso que essa 
investigação, Sr. Presidente, passa inversa, até porque 
essa séria de invasões que estão acontecendo... E a 
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Polícia Federal está trabalhando, e espero que seja 
muito rápida, porque tecnicamente a Polícia Federal do 
Brasil é uma das que mais avançou no mundo inteiro. 

Mas penso que, com referência aos assuntos 
colocados e ao enfrentamento desrespeitoso na in-
vasão da minha página, fica lá uma digital para que a 
Polícia Federal tenha caminho para poder proceder a 
essa investigação.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente! Aqui, Presidente Sarney!

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Sr. Pre-
sidente!

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senador João Pedro.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, perdi 
duas votações e gostaria que V. Exª consignasse na 
Ata o voto “SIM” às autoridades.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, pela ordem! 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Peço aos Srs. Senadores que desejem regis-
trar os seus votos que declinem o seu nome para que 
conste da Ata, dizendo a sua posição.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Senador Eunício Oliveira, na primeira votação, esta-
va em uma audiência fora e pede que registre o voto 
“SIM” na Ata, por favor.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Sr. Presidente, pela ordem! Sr. Presidente, pela ordem!

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

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Sr. 
Presidente, pela ordem!

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente, pela ordem!

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pediram a palavra, pela ordem, o Senador 
Raupp e o Senador Flexa Ribeiro.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
queria apenas pedir à Mesa autorização para assinar o 
PLS nº 289, de autoria dos Senadores Randolfe Rodri-
gues e Romero Jucá, que diz respeito ao novo cálculo 
do FPE dos Estados e do Distrito Federal. 

O projeto está sobre a mesa, e peço permissão 
para assinar, daqui a pouco, esse projeto.

Era só, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI) – Sr. 

Presidente, eu gostaria de registrar que o Senador Ciro 
Nogueira votou “SIM”na votação anterior.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
ordem! Presidente Sarney, pela ordem!

Sr. Presidente, eu queria que constasse também 
da mesa a minha assinatura ao projeto de lei de au-
toria do Senador Randolfe Rodrigues, Projeto de Lei 
Complementar nº 289, como signatário.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
pela ordem! Presidente Sarney, pela ordem!

Sr. Presidente, só para registrar, Senador Delcídio 
Amaral vota “sim”, nas duas votações de embaixadores, 
seguindo a orientação da Bancada do PT.

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente! 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senadora Lúcia Vânia. 

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Da mesma forma, 
eu gostaria de registrar os meus dois votos, sob a 
orientação da bancada.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente, pela ordem!

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senador Randolfe Rodrigues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu gostaria de registrar o meu voto favorável à autori-
dade votada anteriormente. 

O SR. ANTONIO RUSSO (Bloco/PR – MS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
ordem! Eu voto com o meu partido, anteriormente.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente! 

Sr. Presidente, pela ordem!
Eu pediria a V. Exª que esclarecesse a votação, 

que será feita em cédula agora, para a indicação do 
Conselheiro do CNJ.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– Vamos iniciá-la agora.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – É 
só um esclarecimento: como é? É uma cédula com o 
nome dos dois indicados? Eu só gostaria que V. Exª 
pudesse esclarecer.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– Perfeitamente. A cédula tem os dois nomes que con-
correrão, e nós vamos iniciar a chamada pelos Estados.

Estado da Bahia: Senador João Durval, Senado-
ra Lídice da Mata e Senador Walter Pinheiro. (Pausa.)

Dando continuidade.
Estado do Rio de Janeiro: Senador Francisco 

Dornelles, Senador Lindbergh Farias e Senador Mar-
celo Crivella. (Pausa.)
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Repetindo.
Estado do Rio de Janeiro: já votou o Senador 

Francisco Dornelles; faltam o Senador Lindbergh Fa-
rias e o Senador Marcelo Crivella. (Pausa.)

No Maranhão: Senador Epitácio Cafeteira, Sena-
dor Lobão Filho e Senador João Alberto Souza. (Pausa.)

Repetindo, Maranhão: Senador Lobão Filho e o 
Senador João Alberto Souza. (Pausa.)

No Pará: Senador Mário Couto, Senador Flexa 
Ribeiro e Senadora Marinor Brito. (Pausa.)

Repetindo.
Estado do Pará: Senador Mário Couto, Senador 

Flexa Ribeiro e Senadora Marinor Brito. (Pausa.)
Estado de Pernambuco: Senador Jarbas Vas-

concelos, Senador Armando Monteiro e o Senador 
Humberto Costa. (Pausa.)

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente!

Sr. Presidente, somente para registrar também 
minhas congratulações à Assembleia de Deus pela 
passagem do seu centenário no Brasil, com uma im-
portante festa há duas semanas, em Belém. E, nesse 
final de semana também, com a presença do nosso 
querido Senador Magno Malta, tivemos uma importante 
e belíssima celebração em Macapá, pelos 94 anos da 
Assembleia de Deus.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Mesa se associa às manifestações de V. Exª 
sobre a Assembleia de Deus do Amapá.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– Estado de São Paulo: Senador Eduardo Suplicy, 
Senador Aloysio Nunes Ferreira e a Senadora Marta 
Suplicy. (Pausa.)

Estado de Minas Gerais: Senador Clésio Andrade, 
Senador Aécio Neves e Senador Itamar Franco. (Pausa.)

Estado de Goiás: Senador Cyro Miranda, Senador 
Demóstenes Torres e Senadora Lúcia Vânia. (Pausa.)

Estado de Mato Grosso: Senador Jayme Campos, 
Senador Blairo Maggi e Senador Pedro Taques. (Pausa.)

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

Repetindo, Rio Grande do Sul: Senadora Ana 
Amélia e Senador Paulo Paim.

Estado do Ceará: Senador Inácio Arruda, Senador 
Eunício Oliveira e Senador José Pimentel.

V. Exª, assim o desejando, Senador Eunício Oli-
veira, pode depositar o voto de V. Exª na urna. (Pausa.)

Estado da Paraíba: Senador Cícero Lucena, Sena-
dor Vital do Rêgo e Senador Wilson Santiago. (Pausa.)

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Sarney, 
pela ordem.

Diante da chamada do Estado da Paraíba, e com 
a devida vênia, quero registrar aqui a presença do Go-
vernador Silval, do Estado de Mato Grosso, que nos 
visita com seu secretariado. É uma satisfação muito 
grande tê-lo conosco aqui. Silval Barbosa, indiscutivel-
mente, está fazendo um grande governo para o povo 
mato-grossense. 

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

– AP) – A Mesa e o Senado se associam às manifes-
tações de alegria por termos na Casa o Governador 
de Mato Grosso do Sul, Governador Silval. O Senado 
é muito grato à visita de V. Exª.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto chama 
o próximo votante, queria fazer um registro que li na 
imprensa: mais um político, detentor de mandato, can-
didato a Vice-Presidente da República, Índio da Costa, 
foi pego no bafômetro também e se recusou a fazer. 
Ora, se o sujeito está na vida pública e se recusa a 
fazer bafômetro, seja candidato a Vice, seja Senador, 
o que esperar do cidadão comum? O que esperar do 
cidadão comum?

Então, quem não tem direito é quem é atropelado 
e fica tetraplégico; o que não tem direito é o que perde 
a perna, é o que é imprensado contra o poste por um 
bêbado desses, que depois se recusa a fazer bafômetro. 

Se a autoridade, um sujeito desses que queria 
ser Vice-Presidente da República se recusa a fazer, 
aí eu já vi de tudo. Só falta ver chover para cima, ma-
mãe me acode.

Eu li no para-choque de um caminhão: “É tempo 
de murici, cada qual cuide de si, o diabo carregue o 
último.” Isso porque o cidadão não tem direito a nada, 
mas esses bêbados, que se recusam a fazer bafôme-
tro... O que esperar do combate às drogas neste País, 
Sr. Presidente?

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– Espírito Santo: Senadora Ana Rita, Senador Magno 
Malta e Senador Ricardo Ferraço. (Pausa.)

Estado do Piauí: Senador João Vicente Clau-
dino, Senador Ciro Nogueira e Senador Wellington 
Dias. (Pausa.) 

Repetindo, Senadores do Espírito Santo: Sena-
dora Ana Rita, Senador Magno Malta, que terminou de 
votar, e Senador Ricardo Ferraço. (Pausa.)

Estado do Piauí, repetindo: Senador João Vicente 
Claudino, Senador Ciro Nogueira e Senador Welling-
ton Dias. (Pausa.) 

A união é forte, grande, e estão juntos até para 
votar. Espero que continue!

Rio Grande do Norte: Senador Garibaldi Alves, 
Senador Paulo Davim e Senador José Agripino. (Pausa.)
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Daqui a poucos minutos, o escrutinador irá colher 
o voto do Senador Garibaldi Alves. V. Exª pode aguar-
dar sentado, Senador.

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

Alagoas: o Senador Fernando Collor já votou; 
Senador Benedito de Lira e Senador Renan Calhei-
ros. (Pausa.)

Sergipe: Senadora Maria do Carmo Alves, Se-
nador Antonio Carlos Valadares e Senador Eduardo 
Amorim. (Pausa.)

Sergipe, repetindo: Senadora Maria do Carmo 
Alves, Senador Antonio Carlos Valadares e Senador 
Eduardo Amorim. 

Todos os três presentes. (Pausa.)
Amazonas: Senador João Pedro, Senador Edu-

ardo Braga e Senadora Vanessa Grazziotin. (Pausa.)
Estado do Paraná: Senador Alvaro Dias, Senador 

Sérgio de Souza e Senador Roberto Requião. (Pausa.)
Estado do Acre: Senador Anibal Diniz, Senador 

Jorge Viana, Senador Sérgio Petecão. (Pausa.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 

Pela ordem, Sr. Presidente. (Pausa.)
Pela ordem, Sr. Presidente Sarney.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Pela ordem, Senadora.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 

Eu quero registrar o meu voto “sim” nas duas votações 
anteriores.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Ata vai registrar o desejo de V. Exª.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Obrigada.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) 
– Presidente Sarney, eu queria justificar o meu voto 
nas votações anteriores. Votei com a orientação do 
meu Bloco.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Ata registrará o desejo de V. Exª.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) – 
Obrigado, Presidente.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Estado do Mato Grosso do Sul: Senador Russo, Sena-
dor Delcídio Amaral e Senador Waldemir Moka. (Pausa.)

Distrito Federal: Senador Gim Argello, Senador Cris-
tovam Buarque e Senador Rodrigo Rollemberg. (Pausa.)

Repetindo.
Distrito Federal: Gim Argello, Cristovam Buarque 

e Rodrigo Rollemberg. (Pausa.)
Rondônia: Senador Ivo Cassol, Senador Valdir 

Raupp e Senador Acir Gurgacz. (Pausa.)
Tocantins: Senadora Kátia Abreu, Senador Ata-

ídes de Oliveira e Senador Vicentinho Alves. (Pausa.)

Estado do Amapá. O Presidente já votou. Faltam 
os Senadores Geovani Borges e Randolfe Rodrigues. 
(Pausa.)

Roraima: Senador Mozarildo Cavalcanti, Sena-
dora Angela Portela e Senador Romero Jucá. (Pausa.)

Repetindo. 
Estado de Roraima: Senador Mozarildo Caval-

canti, Senadora Angela Portela, Senador Romero 
Jucá. (Pausa.)

Segunda votação: Segunda chamada, melhor 
dizendo.

Estado da Bahia: votaram todos os três Sena-
dores.

Estado do Rio de Janeiro: está faltando o Sena-
dor Marcelo Crivella. Não está presente.

Estado do Maranhão: está faltando o Senador 
Lobão Filho. Não está presente.

Estado do Pará: está faltando a Senadora Mari-
nor Brito. Não está presente. 

Estado de Pernambuco: votaram todos os três.
Estado de São Paulo: votaram todos os três.
Minas Gerais: está faltando o Senador Aécio Ne-

ves e o Senador Itamar Franco.
Estado de Goiás: está faltando o Senador De-

móstenes Torres. Não está presente.
Mato Grosso: votaram todos os três.
Rio Grande do Sul: todos os três.
Estado do Ceará: está faltando o Senador José 

Pimentel. Não está presente.
Paraíba: votaram todos os três.
Espírito Santo: votaram todos os três.
Piauí: votaram todos os três.
Rio Grande do Norte: está faltando somente o 

Senador José Agripino. Não está presente.
Santa Catarina: votaram os três.
Alagoas: não está presente o Senador Benedito 

de Lira.
Sergipe: votaram todos os três.
Amazonas: votaram os três; 
Paraná: votaram os três; 
Acre: votaram os três; 
Mato Grosso do Sul: votaram os três;
Distrito Federal: votaram os três;
Rondônia: votaram os três; 
Tocantins: não estão presentes a Senadora Kátia 

Abreu e o Senador Vicentinho Alves; 
Amapá: votaram os três; 
Roraima: votaram os três. 
Votaram 70 Senadores e Senadoras.
Estão ausentes 11.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB–
AP) – Convido para escrutinadores o Senador Mozarildo 

Cavalcanti, o Senador Gim Argello e o Senador Cícero 

Lucena, que também participe e ajude a...

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O resultado da votação foi o seguinte: 

Bruno Dantas Nascimento: 43 votos;
Marcelo da Costa Pinto Neves: 26;
E um voto nulo.
Foi escolhido pelo Senado o nome do Dr. Bruno 

Dantas Nascimento para compor o Conselho Nacio-
nal de Justiça.

Vamos continuar a votação dos conselheiros.
Esta votação agora pode ser feita pelo painel.
Peço que triturem as cédulas e os envelopes, na 

forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item extrapauta:

PARECER Nº 366, DE 2011 
(Escolha de Autoridade) 

(Incluído na pauta com aquiescência do Plenário)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
366, de 2011, da Comissão de Constituição e 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Aloysio 
Nunes Ferreira, sobre o Ofício nº S/17, de 2011 
(nº 384/2011, na origem), do Superior Tribu-
nal de Justiça, submetendo à apreciação do 
Senado Federal a indicação do Sr. Silvio Luís 
Ferreira da Rocha para compor o Conselho 
Nacional de Justiça, nos termos do art. 103-
B, da Constituição Federal.

Não havendo quem queira discutir a matéria, en-
cerro a discussão.

Passamos à votação.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação nominal.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – A Presidência deixou de anunciar que a indi-
cação do Dr. Bruno Dantas Nascimento será comuni-
cada à Presidência da República para os devidos fins.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

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

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Excelência, é 
só para registrar a presença no plenário do Senado 
Federal do ilustre Deputado Paulo José, Presidente 
da Comissão de Relações Exteriores da Assembleia 
Legislativa do Amapá, acompanhado também da Ve-

readora Adriana Ramos, querida Vereadora nossa, do 
Município de Macapá.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Quero me associar à alegria de V. Exª e da Casa 
pela presença de tão ilustre casal em nosso plenário. 

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Sr. 
Presidente Sarney.

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

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, só para uma rápida 
informação. Nessas duas últimas edições da revista 
Veja, aparece uma matéria sobre a questão dos fala-
dos aloprados. O meu nome foi incluído na matéria, e 
eu tomei três providências – duas já foram tomadas e 
a outra tomarei no dia de amanhã.

Ontem, na cidade de Cuiabá, nossa capital, pro-
curei a Superintendência da Polícia Federal e pedi que 
voltassem às investigações e que, de certa forma, 
acelerassem as investigações. Também procurei a 
Procuradoria-Geral da República na cidade de Cuiabá, 
onde fiz o mesmo pedido, encaminhei ofício sobre esse 
assunto. Amanhã, no mais tardar depois de amanhã, 
entrarei com processo civil e criminal contra aquele 
que incluiu o meu nome na matéria da revista Veja.

Portanto, eu gostaria de dar esse esclarecimento 
aos meus colegas e ao meu Estado de Mato Grosso, 
porque eu não compactuo com esse tipo de atitude. 
A minha eleição em 2006 foi uma eleição absoluta-
mente tranquila. O Senador Jayme Campos era meu 
companheiro de chapa, disputávamos o Senado. Tanto 
ele quanto eu liderávamos as pesquisas no Estado de 
Mato Grosso nas eleições de 2006, com 65% a 70% 
da intenção de votos.

Portanto, além de não ser do meu feitio, além de 
não ser minha prática, não tinha a menor necessidade 
de tomar esse tipo de atitude política, que abomino e 
da qual não quero me aproximar.

Reitero aos meus colegas as três posições que 
tomei: procurei o Ministério Público Federal e a Polícia 
Federal do meu Estado e pedi providências; também 
estou entrando com uma ação civil e criminal contra 
aquele que fez as acusações e que envolveu o meu 
nome na revista Veja nessas últimas edições.

Era isso o que eu queria dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Vou proceder à apuração.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Votos SIM: 53; 4 votos NÃO.

Nenhuma abstenção. 
Total: 57.
A indicação foi aprovada, uma vez que a Cons-

tituição pede que seja por maioria absoluta da Casa, 
41 votos, e o indicado teve 53 votos.

Será feita a devida comunicação à Senhora Pre-
sidente da República.

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

PARECER Nº 372, DE 2011 
(Escolha de Autoridade) 

(Incluído em pauta com aquiescência do Plenário)

Discussão do Parecer nº 372, de 2011, 
em turno único, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. Foi Relator o Senador 
Demóstenes Torres sobre o Ofício nº S/31, de 
2011 (nº 384/2011, na origem), do Superior 
Tribunal de Justiça, submetendo à apreciação 
do Senado a indicação do Sr. Fernando da 
Costa Tourinho Neto para compor o Conselho 
Nacional de Justiça, nos termos do art. 103-B, 
da Constituição Federal.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Ninguém desejando se manifestar, encerro a dis-

cussão e passo à votação.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

(Procede-se à votação nominal.)

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra, o Senador João Pedro.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Para registrar, Sr. Presidente, 
a inauguração do campus universitário do Ifam, Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazo-
nas. Na última sexta-feira, dia 24, tivemos a satisfação 
de participar de uma solenidade de inauguração do 
Ifam no Município de Parintins. O Ifam vai ter capaci-
dade para 1,2 mil alunos. Começou este ano e já está 
oferecendo os cursos de Informática, Administração, 
Recursos Pesqueiros e Meio Ambiente.

Estavam presentes na solenidade o Senador 
Eduardo Braga, a Senadora Vanessa Grazziotin, as 
autoridades de Parintins, prefeitos, vereadores e o 
Governador do Estado. Penso que a inauguração do 
Ifam é um avanço importante na Amazônia para a 
educação e, principalmente, para a juventude de Pa-
rintins e para os jovens dos municípios em torno de 
Parintins, que estão procurando o Instituto para fazer 
os cursos oferecidos.

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

– AP) – Muito obrigado a V. Exª.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Pela ordem.

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

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
aqui, primeiro, fazer um importante registro: tivemos 
em Teresina, no Piauí, no último domingo, uma cami-
nhada importante de conscientização das políticas 
importantes e da responsabilidade da sociedade em 
relação às drogas. Ou seja, de um lado, a necessidade 
de a gente cobrar do Poder Público, mas também da 
própria sociedade, uma participação maior.

Destaco aqui o trabalho do sistema Meio Norte 
e de inúmeras entidades, a cobertura da imprensa 
e a participação de milhares de pessoas que nessa 
caminhada – destaco aqui o trabalho da Fundação 
Luz e Vida, na pessoa do presidente da federação, 
Sérgio Luiz. 

Quero também parabenizar V. Exª pela decisão de 
tomar essa iniciativa em relação a uma solução para a 
regulamentação da distribuição dos royalties do pré-sal.

Creio que esse é um caminho que abre as con-
dições para o entendimento. Nós já teremos aqui, na 
próxima quinta-feira, a presença do Governador Sérgio 
Cabral, do Rio, do Governador Renato Casagrande, 
do Espírito Santo, de governadores das regiões Nor-
te, Nordeste e Centro-Oeste, para tratar, como ficou 
acertado no gabinete de V. Exª, da busca de um en-
tendimento. É importante que o Congresso Nacional, 
Câmara e Senado enfim, trabalharem as condições 
desse entendimento. 

Também destaco o trabalho das lideranças dos 
municípios, da Confederação Nacional dos Municípios, 
que ativamente atuam na busca de uma alternativa para 
que essa riqueza do petróleo brasileiro possa servir a 
todo o povo brasileiro. 

Então, meus parabéns. Com certeza estaremos 
aqui para buscar contribuir para esse entendimento. 
Muito obrigado.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC) 
– Pela ordem, Sr. Presidente, pela ordem, Presidente.

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

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Aproveito 
este momento, Sr. Presidente, enquanto os colegas 
estão a votar, para dizer que, na manhã de hoje, na 
Comissão Temporária de Defesa Civil, presidida pelo 
eminente Senador Jorge Viana, nós tivemos uma au-
diência pública com a presença do Ministro Fernando 
Bezerra. E ela foi importante, Sr. Presidente, porque 
contou com a presença de representantes de diversos 
Estados que atuam na Defesa Civil, que compareceram 
a essa audiência pública com a intenção de alcançar 
uma proposta que seja a melhor para o Brasil.

Foi especialmente importante a participação do 
Ministro, que nos trouxe várias idéias, sempre no senti-
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do de que sejamos mais previdentes no Brasil; de que 
partamos para esse campo da previdência. Propôs uma 
legislação que também promova a descentralização da 
Defesa Civil: nacional, estaduais e municipais. 

Isso está avançando, Sr. Presidente. Com as di-
ligências que já foram realizadas e com aquelas que 
vão acontecer, vamos avançar.

Sob o comando do nosso Presidente Jorge Viana 
e do nosso Senador Inácio Arruda, que é o Vice-Pre-
sidente, bem como dos demais colegas da Comissão 
– entre eles, de Santa Catarina, Paulo Bauer e Luiz 
Henriqjue, para citá-los –, nós estamos, com todos os 
membros, buscando esse entendimento. E vamos, ao 

cabo dessa Comissão, eleger o que é melhor para a 
Defesa Civil neste País.

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

– AP) – A Mesa vai ainda esperar alguns minutos para 
encerrar a votação, uma vez que é maioria absoluta e 
o quorum ainda está em 51. Na outra votação, tivemos 
a presença de 70 Senadores. 

Pergunto aos Srs. Senadores se todos já votaram.
Se todos já votaram, vou proceder à apuração.
Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – SIM, 52; NÃO, 04. 

Nenhuma abstenção.
Total: 56.
A indicação foi aprovada. O nome, obtendo quó-

rum regimental de 41 votos, teve 52.
Será feita a devida comunicação à Presidência 

da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Como o nosso quórum está baixando, vou dei-
xar de submeter os outros nomes para os conselhos.

Consulto se o Plenário deseja continuar a votar.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu acho que po-
demos ir testando. Se cair de 50, nós paralisamos a 
votação com quórum qualificado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Mesa cumprirá a vontade do Plenário. Va-
mos continuar a votar.

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

PARECER Nº 427, DE 2011 
(Escolha de Autoridade) 

(Incluído em pauta com aquiescência do Plenário)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
427, de 2011, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sendo Relator o Senador 
Inácio Arruda, sobre o Ofício nº S/16, de 2011 
(nº 57/2011, na origem), da Ordem dos Advo-
gados do Brasil, submetendo à apreciação do 
Senado Federal a indicação do Senhor Jorge 
Hélio Chaves de Oliveira para compor o Con-
selho Nacional de Justiça, nos termos do art. 
103-B da Constituição Federal.

Não havendo quem queira discutir a matéria, en-
cerrada a discussão.

Os Srs. Senadores já podem exercer o direito 
de voto.

(Procede-se à votação nominal.)

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Sem 
revisão do orador.) – Presidente Sarney, só quero re-
gistrar o meu voto na votação anterior.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Quero também comunicar ao Plenário que o 
Projeto de Lei do Senado nº 265, de 2011, que veda a 
transferência de domicílio eleitoral por prefeitos e vice-
-prefeitos durante o exercício do mandato, resultado já 
do primeiro projeto da Comissão Eleitoral, foi aprovado 
terminativamente na Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania e já seguiu para a Câmara dos Deputados 
para apreciação por aquela Casa.

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 a V. 
Exª, porque vamos testar o quórum, se após a con-
clusão da votação das autoridades, a Ordem do Dia 
vai continuar ou parar.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Ordem do Dia continuará com a votação de 
acordos internacionais, cuja votação deve ser simbó-
lica, não havendo nenhuma discussão de mérito entre 
as Lideranças.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Prorrogo a sessão pelo tempo necessário à 
conclusão dos nossos trabalhos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, apenas para solicitar a presença de todos 
os Senadores e Senadoras no plenário. Estamos vo-
tando os membros do Conselho Nacional de Justiça 
e do Conselho Nacional do Ministério Público e as 
votações exigem quorum qualificado, necessitando 
de 41 votos “sim”.

Portanto, é importante votarmos essas matérias 
hoje. Portanto, solicito a presença de todos. Peço que 
os Senadores não se retirem após esta votação por-
que outras ocorrerão.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
pela ordem. Primeiro para constar na Ata o meu voto 
favorável na votação anterior.

Ao mesmo tempo, quero dizer que o Sr. Jorge 
Hélio, cujo nome está sendo proposto para o Conse-
lho Nacional de Justiça pela Ordem dos Advogados do 
Brasil, está sendo reconduzido pelo serviço que prestou 
no Conselho, sendo um dos conselheiros mais ativos, 
preocupado com os destinos da Justiça no nosso País 
e com a defesa dos interesses públicos no Conselho. 
Por isso, embora a votação seja secreta, temos solici-
tado apoio para a sua indicação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr. 
Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem, Se-
nador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – É só para um registro. 
Na votação anterior, eu estava aqui, mas não contribuí 
com o meu voto. Portanto, que V. Exª possa considerar 
essa minha ausência como uma justificativa posterior, 
já que o voto, eu não posso mais considerar.

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

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O voto de V. Exª, Senador Walter Pi-
nheiro, será constado em Ata.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente, nas votações anteriores, acompanho o 
Partido dos Trabalhadores. Peço para constar em Ata. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Será constado em Ata o voto de V. Exª, 
Senador José Pimentel.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem, Se-
nador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, permita-me registrar a visita do Sr. Embaixador da 
Namíbia, Sr. Lineekela J. Mboti, que veio nos visitar. 
Eu gostaria de lhes dizer que, ainda em fevereiro úl-
timo, eu visitei a experiência pioneira na vila rural de 
Otjivero, região de Omitara, onde mil pessoas, há três 
anos, passaram a receber uma renda básica como um 
direito à cidadania.

Quero muito agradecer a atenção de todos que 
me receberam na Namíbia, inclusive o Presidente da 
República, o Primeiro Ministro, diversos Ministros e o 
Presidente da Assembleia Nacional da Namíbia.

Seja muito bem-vindo ao Senado Brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Será registrado, Senador Eduardo Su-
plicy, de acordo com o Regimento.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco/PMDB 
– MA) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Sr. Presidente...

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco/PMDB 
– MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Na vo-
tação anterior, eu estava na Casa. Eu queria só que 
registrasse a minha posição “SIM”.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, já pode abrir o painel.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Constará na Ata dos trabalhos, Sena-
dor João Alberto Souza.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem. 
Quantas votações nominais nós vamos ter ainda? É 
uma pergunta.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – São nove votações, Senador Renan 
Calheiros.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Mais nove votações.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Três para o Conselho Nacional de Jus-
tiça e as demais para o Conselho Nacional do Minis-
tério Público.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Então, Sr. Presidente, eu queria fazer um apelo aos 
Senadores da Bancada do PMDB e do Bloco, o qual 
tenho a satisfação de representar nesta oportunidade, 
para que permaneçam no plenário, porque é impor-
tante, muito importante, que avancemos na votação 
hoje à tarde. Era esse o apelo que gostaria de fazer 
aos nossos companheiros.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador, vamos apelar aos demais 
companheiros da Casa para que não se ausentem 
do plenário a fim de agilizarmos a votação e com isso 
concluirmos, se possível, as nove votações nominais.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª, Senador Flexa Ribeiro, tem a 
palavra pela ordem.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Também, na mesma 
direção, quero solicitar aos Senadores do PSDB que se 
encontram em seus gabinetes que venham ao plenário 
para que completemos as votações das autoridades 
que estão previstas para o dia de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Quero consultar o Plenário se ainda 
há algum Senador presente que não votou. Pode abrir 
a votação? 

Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração do resultado da 
votação do Parecer nº 427, de 2011.)
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – SIM, 57 Srs. Senadores; e NÃO, 03.

Total: 60.
Aprovado. 
Será feita a comunicação ao Palácio do Planalto.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Item extrapauta:

PARECER Nº 593, DE 2011 
(Escolha de Autoridade) 

(Incluído em pauta com aquiescência do Plenário)

Discussão, em turno único, do Parecer 
593, de 2011, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator Senador Alvaro 
Dias, sobre o Ofício nº S/19, de 2011 (nº 725, 
de 2011, na origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, submetendo à aprecia-
ção do Senado Federal a indicação do Sr. Ney 
José de Freitas, Juiz do Tribunal Regional do 

Trabalho da 9ª Região, para compor o Con-
selho Nacional de Justiça, nos termos do art. 
103-B da Constituição Federal. 

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a 

discussão.
Passa-se à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação nominal.)

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, pode abrir o painel.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Gostaria de consultar o Plenário se 
ainda falta algum Senador presente que não votou. 

Senador Eunício Oliveira.
Vamos abrir o painel. 
Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – SIM, 57; NÃO, 2.

Total: 59.
Aprovado o nome do indicado ao Conselho Na-

cional de Justiça.
Será comunicado ao Palácio do Planalto.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Item extrapauta:

PARECER Nº 594, DE 2011 
(Escolha de Autoridade) 

(Incluído em pauta com aquiescência do Plenário)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
594, de 2011, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania; Relator Senador Francis-
co Dornelles, sobre o Ofício nº S/33, de 2011 
(nº 166, de 2011, na origem), de iniciativa do 
Supremo Tribunal Federal, submetendo à apre-
ciação do Senado Federal a indicação do Sr. 
José Guilherme Vasi Werner, Juiz de Direito 
do 20º Juizado Especial Civil da Justiça do 
Rio de Janeiro, para compor o Conselho Na-
cional de Justiça, nos termos do art. 103–B, 
da Constituição Federal.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queria discutir, encerrada a 

discussão.
Painel aberto.
Convidamos todos os Srs. Senadores e Srªs Se-

nadoras para votarem e agilizarmos a votação.

(Procede-se à votação nominal.)

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª, Senador Eunício, tem a palavra 
pela ordem.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
é só para registrar que nas duas votações secretas 
anteriores eu estava reunido com prefeitos, represen-
tantes dos prefeitos do Brasil, e eu peço a V. Exª que 
registre em Ata os dois votos favoráveis.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Constarão em Ata os votos de V. Exª.

Pela ordem, o Senador Vital do Rêgo. 
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Da mesma forma 
peço a V. Exª que, na votação anterior... Estando vo-
tando, acompanho a posição do Partido.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem.

Constará em Ata a solicitação do Senador Vital 
do Rêgo. 

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-
dem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem, Se-
nadora Ana Amélia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-
dem.) – Igualmente queria que registrasse em Ata, Sr. 
Presidente, voto “sim” a Jorge Hélio Chaves de Olivei-
ra e a Ney José de Freitas, ambos para o Conselho 
Nacional de Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Constará em ata, Senadora Ana Amélia.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra V. Exª, Senador Flexa 
Ribeiro. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Se-
nador Wilson Santiago, eu pediria a V. Exª que fizesse 
registrar em Ata o meu voto para a indicação do Dr. 
Fernando Tourinho Neto para o Conselho Nacional de 
Justiça. Eu estava ausente e não votei, mas gostaria 
que constasse em Ata voto favorável.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A solicitação de V. Exª constará em 
ata, Sr. Senador. 

Consulto o Plenário se todos os Senadores pre-
sentes já votaram.

(Procede-se à apuração.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Todos 
votaram.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – SIM, 55; NÃO, 03.

Total: 58.
Aprovado o nome do Sr. José Guilherme.
Será encaminhado ao Palácio do Planalto para 

os devidos fins.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Item extrapauta:

PARECER Nº 595, DE 2011 
(Escolha de Autoridade) 

(Incluído em pauta com aquiescência do Plenário)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
595, de 2011, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania; Relator Senador Flexa 
Ribeiro, sobre o Ofício nº S/37, de 2011 (nº 
292/2011, na origem), de iniciativa da Procura-
doria Geral da República, submetendo à apre-
ciação do Senado Federal a indicação do Sr. 
Gilberto Valente Martins, Promotor de Justiça 

do Ministério Público do Estado do Pará, para 
compor o Conselho Nacional de Justiça, nos 
termos do art. 103–B da Constituição Federal.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a 

discussão.
Passa-se à votação secreta.

(Procede-se à votação nominal.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Consulto o Plenário se algum dos Srs. 
Senadores e das Srªs Senadoras presentes ainda não 
conseguiu exercer o seu voto. (Pausa.)

Senador Mário Couto, V. Exª...
Senador Sérgio Petecão, V. Exª já exerceu seu 

direito de voto? (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – SIM, 57; e NÃO, 03.

Total: 60.
Aprovado o nome do Sr. Gilberto Valente Martins 

para o Conselho Nacional de Justiça. 
Será comunicado ao Palácio do Planalto para 

os devidos fins.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Encerrada a votação para os integran-
tes do Conselho Nacional de Justiça.

Passa-se à votação para os integrantes do Con-
selho Nacional do Ministério Público. 

São seis nomes indicados e aprovados pela Co-
missão de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O primeiro deles:

Item extrapauta:

PARECER Nº 369, DE 2011 
(Escolha de Autoridade) 

(Incluído em pauta com aquiescência do Plenário)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 369, de 2011, da Comissão de Constituição 
e Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge 

Viana, sobre o Ofício nº S/25, de 2011 (nº 491, 
de 2011, na origem), do Procurador-Geral da 
República, submetendo à apreciação do Se-
nado Federal a indicação do Sr. Jeferson Luiz 
Pereira Coelho, Subprocurador-Geral do Tra-
balho, para compor o Conselho Nacional do 
Ministério Público, nos termos do art. 130-A 
da Constituição Federal.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a 

discussão.
Passa-se à votação secreta.

(Procede-se à votação nominal.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Consulto o Plenário se, dos presentes, 
ainda existe algum Senador ou Senadora que ainda 
não votou. (Pausa.)

Encerrada a votação.
Senador Valdir Raupp. (Pausa.)

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Votaram SIM 56 Srs. e Srªs Senado-
ras; e NÃO, 02.

Total: 58. 
Aprovado o nome do Sr. Jeferson Luiz Pereira 

Coelho para o Conselho Nacional do Ministério Público. 
Será comunicado ao Palácio do Planalto para 

os devidos fins. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Continuação:

Item extrapauta:

PARECER Nº 370, DE 2011 
(Escolha de Autoridade) 

(Incluído em pauta com aquiescência do Plenário)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
370, de 2011, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Aécio 
Neves, sobre o Ofício nº S/28, de 2011 (nº 491, 
de 2011, na origem), do Procurador-Geral da 
República, submetendo à apreciação do Se-
nado Federal a indicação do Sr. Jarbas Soares 
Júnior, Procurador de Justiça do Ministério Pú-
blico do Estado de Minas Gerais, para compor 
o Conselho Nacional do Ministério Público, nos 
termos do art. 130-A da Constituição Federal.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a 

discussão.
Está aberto o painel secreto. 
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação nominal.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 
Presidente, pela ordem!

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª, Senador Magno Malta, tem a 
palavra pela ordem.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Enquanto se processa 
a votação, eu gostaria que V. Exª registrasse que o meu 
voto nas votações anteriores se deu por orientação 
da Liderança da Base do Governo e do meu Partido.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Constará em ata, de acordo com o 
Regimento, Senador Magno Malta.

Consulto os Srs. Senadores se, dos presentes, 
algum deles ainda não conseguiu votar. (Pausa.)

Cinquenta e oito Senadores já registraram seus 
votos no painel.

Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Votaram SIM 56 Srs. Senadores; e 
NÃO, 3. 

Houve uma abstenção. 
Total: 60.
Aprovado o nome do Sr. Jarbas Soares Júnior 

para o Conselho Nacional do Ministério Público.
Será encaminhado ao Palácio do Planalto para 

os devidos fins.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Item extrapauta:

PARECER Nº 371, DE 2011 
(Escolha de Autoridade) 

(Incluído em pauta com aquiescência do Plenário)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
371, de 2011, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. Relator: Senador Romero 
Jucá – que está presente –, sobre o Ofício nº 
S/29, de 2011 (nº 491, de 2011, na origem), do 
Procurador-Geral da República, submetendo 
à apreciação do Senado Federal a indicação 
do Sr. Alessandro Tramujas Assad, Procurador 
de Justiça do Ministério Público do Estado de 
Roraima, para compor o Conselho Nacional 
do Ministério Público, nos termos do art. 130-
A da Constituição Federal.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a 

discussão.
Abertura do painel. Voto secreto.

(Procede-se à votação nominal.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador Lindbergh, se V. Exª desejar 
exercer seu direito de voto, o painel está aberto.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 
Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem, Se-
nador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é 
para registrar, enquanto se processa a votação, que 
se discute a nova política antidrogas do Brasil. E faz 
muito bem a Presidente Dilma em fazê-lo. 

Amanhã, participo de um encontro, às 10 horas 
da manhã, indicado pela Presidente, com a Ministra 

Gleisi, para poder expor minhas ideias – e fico muito 
honrado com isso –, com vistas a essa nova concep-
ção de política de combate às drogas no Brasil, uma 
vez que Deus me deu a oportunidade, Sr. Presiden-
te, com minha família, Senador Renan, de recuperar 
drogados no País, há 30 anos. E a minha experiência 
de investigação na CPI do narcotráfico me dá um ho-
rizonte de como devemos proceder.

Penso que o Governo não pode tomar para si e 
dizer: ”Estamos fazendo um projeto para combater o 
crack.” Isso é uma idiotice porque Governo não sabe 
fazer isso. O Governo tem que gestar os instrumentos, 
chamar a sociedade civil, chamar aqueles que sacer-
dotalmente estão na ponta: a escola, as ONGs, prin-
cipalmente a família, e dar a eles a condição de fazer 
prevenção no Brasil, porque sairemos desse imbróglio 
com a prevenção. Sem prevenção, não sairemos, com 
uma política de guardar as fronteiras do Brasil. Então, 
não é um projeto para o crack, porque o oxi é pior do 
que o crack. Faremos um projeto para o oxi? 

Já se prendeu um carregamento de brita. A brita 
é pior do que o oxi. É um negócio de maluco, a cada 
dia que se passa. 

Então, o que precisamos fazer é tratar de preven-
ção, a partir da família, e não o Governo – e os governos 
que não sabem fazer –, o Poder Público tirar o direito 
da família, porque tudo começa na família. Trata-se de 
prevenção para, a partir da família, repercutir para a 
escola, para as ONGs. E penso que esse é o nosso 
caminho, a médio e longo prazo, para combatermos 
a violência no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Agradeço, Senador Magno Malta.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Consulto o Senador Mário Couto, V. 
Exª que gosta muito da democracia, se vai exercer o 
seu direito a voto.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Um minuto que estamos encerrando 
a votação.

Encerrada a votação. 

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – SIM, 58 Srs. Senadores; e NÃO, 2. 

Total: 60.
Aprovado o nome, que será encaminhado ao 

Palácio do Planalto para os devidos fins.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Item extrapauta:

PARECER Nº 428, DE 2011 
(Escolha de Autoridade) 

(Incluído em pauta com aquiescência do Plenário)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
428, de 2011, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Marcelo 
Crivella, sobre o Ofício nº S/26, de 2011 (nº 
491, de 2011, na origem), da Procuradoria-
-Geral da República, submetendo à aprecia-
ção do Senado Federal a recondução da Srª 
Maria Ester Henriques Tavares, Procuradora 
da Justiça Militar, para compor o Conselho 
Nacional do Ministério Público, nos termos do 
art. 130-A da Constituição Federal.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a 

discussão.
Abertura do painel. Votação secreta. 

(Procede-se à votação nominal.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem, Senador.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT– AC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Quero registrar uma 
homenagem em nome pessoal, mas creio seja de todos 
os Senadores desta Casa, aos 81 anos do Senador 
Itamar Franco. Quero dizer que ele foi bem sucedido 
na quimioterapia, mas contraiu, durante o tratamento, 
uma pneumonia e, por isso, foi levado à UTI do Hospi-
tal Albert Einstein. Está lutando para sobreviver nesta 
data em que completa 81 anos e tem a homenagem 
do Senador da República.

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Será registrado de acordo com o Re-
gimento, Senador Anibal Diniz.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PCdoB se 
une ao nosso Senador Anibal nas justas homenagens 

ao Senador Itamar Franco no dia de seu aniversário e 
na sua batalha e resistência à enfermidade que o aco-
mete neste momento. Estamos solidários e, ao mesmo 
tempo, dando os parabéns a esse homem público, mi-
neiro, e que honra também a nossa Casa.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Será registrado de acordo com o Re-
gimento.

Com a palavra o Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 

Sem revisão do orador.) – Também para registrar – e 
tenho certeza de que, em nome da Bancada do Amazo-
nas, aqui no Senado – as nossas felicitações ao nosso 
colega, ex-Presidente da República, Senador Itamar 
Franco, com os sinceros votos de pronto restabeleci-
mento. Que ele possa restabelecer-se plenamente o 
mais breve possível, para que venha a exercer aqui a 
sua brava e importante contribuição para este Senado 
da República e para a Nação brasileira. Nossos votos 
de parabéns e de pleno restabelecimento ao nosso 
Senador Itamar Franco.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Será registrada em ata a solicitação 
de V. Exª, Senador Eduardo Braga.

Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, em nome tam-
bém da Bancada do PSDB, a nossa manifestação de 
respeito e de admiração pelo Senador Itamar Franco 
nesses seus 81 anos de trajetória brilhante, de com-
petência e de dignidade acima de tudo.

A ausência dele é um vácuo enorme nesta Casa. 
Itamar faz muita falta. Nós desejamos que seu retor-
no ocorra o mais rapidamente possível. Estamos de-
sejando, portanto, pronto restabelecimento. Que volte 
com a saúde plena, para oferecer a sua contribuição 
inteligente a esta instituição tão carente de valores 
como ele. Esperamos que retorne o mais rapidamente 
possível, com plena saúde, e o cumprimentamos pelo 
aniversário nesta data. 

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Presi-
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Só vou encerrar a votação, Senadora 
Ana Amélia, e concederei a palavra a V. Exª pela ordem. 

Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – SIM, 58; e 03, NÃO

Uma abstenção. 
Total: 62.
Aprovado o nome de Maria Ester Henriques Tava-

res, que será comunicado à Presidência da República.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Item extrapauta:

PARECER Nº 499, DE 2011 
(Escolha de Autoridade) 

(Incluído em pauta com aquiescência do Plenário)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
499, de 2011, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Lind-
bergh Farias, sobre o Ofício nº S/23, de 2011 
(58/2011, na origem), da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, submetendo à apreciação do 
Senado Federal a recondução do Sr. Almino 
Afonso Fernandes para compor o Conselho 
Nacional do Ministério Público, nos termos do 
art. 130-A da Constituição Federal.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a 

discussão.
Está aberto o painel secreto para os Srs. Sena-

dores e as Srªs Senadoras iniciarem a votação.

(Procede-se à votação nominal)

Em seguida, concederei a palavra, pela ordem, 
à Senadora Ana Amélia.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – S. Exª é a primeira e, em seguida, é o 
Senador Flexa Ribeiro. 

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Presidente eu queria 
agradecer-lhe e também endossar a manifestação do 
Senador Anibal Diniz, do Senador Eduardo Braga e do 
Senador Alvaro Dias, para manifestar também, pesso-
almente, os cumprimentos pelo aniversário do nosso 
grande Itamar Franco, ex-Presidente da República e 

um Senador que, desde o início do seu mandato aqui, 
nesta Casa, mais uma vez como Senador, tem honrado 
a instituição e dignificado, pelo seu trabalho, tudo que 
representa, pela importância, a democracia brasileira. 

A Itamar, que se recupera de pneumonia, dese-
jamos pronta recuperação. Ele faz muita falta a este 
Senado. 

Muito obrigada, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Será registrado, Senadora Ana Amélia, 
o posicionamento de V. Exª.

Com a palavra, o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sena-
dor Wilson Santiago, na mesma linha, quero registrar 
o sentimento de pronta recuperação ao Senador Ita-
mar Franco e parabenizá-lo pelo seu aniversário hoje, 
quando ele completa 81 anos de idade.

O Senador Itamar Franco, como ex-Governador 
de Minas Gerais e ex-Presidente da República, é uma 
personalidade ímpar no cenário político nacional. Queira 
Deus, e esperamos todos nós, que, brevemente, o Se-
nador Itamar Franco possa voltar à nossa convivência 
aqui, no plenário do Senado Federal.

Eu peço a V. Exª, Senador Wilson Santiago, que, 
antes de encerrar a Ordem do Dia, coloque em votação 
o Item 9 da pauta, que trata do Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 76, de 2011, que aprova o texto do acordo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo do Estado de Israel, na área do turismo, 
celebrado em Brasília em 11 de novembro de 2009.

Peço a V. Exª que, antes de encerrar a Ordem do 
Dia, coloque em votação o decreto legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Será colocado na Ordem do Dia, pri-
meiro, por já constar e, segundo, atendendo à solici-
tação de V. Exª.

Consulto o Plenário se ainda há Senadores...
Senador Jayme Campos?
Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – SIM, 53; e 04, NÃO.

Total: 57.
Aprovado o nome do Sr. Almino Afonso Fernan-

des para o Conselho Nacional do Ministério Público.
Será encaminhado ao Palácio do Planalto para 

os devidos fins.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 

Presidente, apenas quero registrar que ainda faltam 
duas votações nominais e já estamos concluindo.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Perfeitamente. Restam dois indicados: 
um para o Conselho Nacional do Ministério Público e 
outro, para a Anac.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Item extrapauta:

PARECER Nº 500, DE 2011 
(Escolha de Autoridade) 

(Incluído em pauta com aquiescência do Plenário)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
500, de 2011, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator Senador Aécio 
Neves, sobre o Ofício nº S/34, de 2011 (nº 
167/2011, na origem), do Supremo Tribunal 
Federal, submetendo à apreciação do Senado 
Federal a recondução da Srªa Taís Schilling 
Ferraz, Juíza do Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (RS), para compor o Conselho 
Nacional do Ministério Público, nos termos do 
art. 130-A da Constituição Federal.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a 

discussão.
Em votação. 
Votação secreta.

(Procede-se à votação nominal.)

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Sr. 
Presidente. Senador Blairo Maggi.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador Blairo Maggi, V. Exª tem a 
palavra pela ordem.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Quero registrar a 
minha presença nas votações anteriores, por favor, 
porque eu havia saído da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Será registrado em Ata o posiciona-
mento de V. Exª.

Senador Jayme Campos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Pela ordem, Sr. Presidente. 
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Sem 

revisão do orador.) – Já votei, Presidente. 
Quero apenas falar da minha alegria e do meu 

contentamento por ver a recondução do Conselheiro 
Almino Afonso para o Conselho Nacional do Ministério 
Público. De público, quero reconhecer, também, o tra-
balho magnífico que ele faz como advogado em Mato 
Grosso e quero crer, também, que são as palavras do 
Senador Blairo Maggi. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Senador Jayme Campos, o registro de 
V. Exª constará em Ata. 

Com a palavra, o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Se-
nador Wilson Santiago, eu peço a V. Exª que faça 
constar em Ata voto favorável à indicação do Dr. Al-
mino Afonso Fernandes para o Conselho Nacional do 
Ministério Público.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Será registrada em ata da mesma forma 
que as solicitações anteriores, Senador Flexa Ribeiro.

Consulto o plenário... Senador Renan Calheiros, 
V. Exª, como um democrata, se quiser usar o direito 
de voto...

Consulto o Plenário se algum dos presentes ain-
da não votou. (Pausa.)

Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – SIM, 54; e 03,NÃO.

Total: 57.
Aprovado o nome, que será encaminhado ao 

Palácio do Planalto para os devidos fins.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Consulto o Plenário se existe acordo 
para a votação do nome do Sr. Marcelo Pacheco para 
a Anac. (Pausa.)

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Essa é a última votação nominal, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Não havendo manifestação contrária, 
vou ler o Parecer nº 487, de 2011.

Item extrapauta:

PARECER Nº 487, DE 2011 
(Escolha de Autoridade) 

(Incluído em pauta com aquiescência do Plenário)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 487, de 2011, da Comissão de Serviços 
de Infraestrutura, Relator: Senador Walter Pi-
nheiro, sobre a Mensagem nº 74, de 2011 (nº 
136/2011, na origem), pela qual a Senhora 
Presidente da República submete à apreciação 
do Senado Federal a indicação do Sr. Marcelo 
Pacheco dos Guaranys para exercer o cargo 
de Diretor da Agência Nacional de Aviação 
Civil – ANAC, na vaga decorrente do término 
do mandato da Senhora Solange Paiva Vieira.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a 

discussão.
Os Srs. Senadores estão autorizados a votar.
O painel está aberto.

(Procede-se à votação nominal.)

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. Gostaria de registrar meu voto 
favorável em duas votações anteriores em que não 
estive presente.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O voto de V. Exª constará em ata, de 
acordo com o Regimento, Senadora.

Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero só fazer 
aqui... Eu diria até mais do que um registro. Eu fui Re-
lator desse processo que culminou com a indicação 
do Sr. Marcelo para ocupar esse importante posto. Nós 
tivemos a grata satisfação, na Comissão, de relatar essa 

matéria de alguém que tem uma história de serviços 
prestados e de alguém que se preparou efetivamen-
te para esse cargo. Buscou, durante o tempo em que 
exerceu atividades no órgão, fazer isso de maneira, 
eu diria, quase que integral, não só no aprimoramen-
to, a partir da ampliação do seu conhecimento, como 
também no mergulho na instituição, buscando se re-
lacionar, conhecer, preparando-se para a tarefa, não 
necessariamente para o cargo que hoje estamos indi-
cando, o que, portanto, o credencia para essa função. 
Era esse o meu registro. Não poderia deixar passar 
isso sem que firmássemos isso em plenário. 

Mas quero também, Sr. Presidente, solicitar a V. 
Exª, aproveitando que o Senador Inácio Arruda está 
à Mesa. Nós já fizemos essa cobrança – de público – 
aqui, Senador Inácio, sobre o PLC nº 83, de 2007, que 
ficou muito conhecido por todos nós como a Anistia dos 
Correios, que teve em V. Exª a maestria da relatoria e 
a do Senador Romero Jucá, portanto, líder do Gover-
no. Gostaria de agradecer o empenho desse Senador, 
mas cobrar da Mesa, Senador Inácio, que pudésse-
mos acelerar a votação dessa matéria. Não há motivo 
nenhum para que essa matéria continue dormitando. 
Há uma concordância geral, aprovação por parte das 
Comissões, há uma total aquiescência. Eu diria mais: 
há uma posição de Governo já expressa quando, in-
clusive, em período bem recente, o Ministério do Pla-
nejamento anunciou a volta de quase 432, se não me 
falha a memória, servidores demitidos durante o pe-
ríodo de 1992, compreendendo a anistia para aquele 
período, como também o debate sobre a questão da 
anistia dos trabalhadores dos Correios, onde muitos 
foram demitidos pela péssima interpretação do que 
seria a Lei de Greve. 

Esta Casa, assim como a Câmara também. Por-
tanto, as duas já demonstraram a completa aquiescên-
cia e o reconhecimento para a reparação. Falta agora 
a gente consagrar isso com o voto. 

Peço a V. Exª, como membro da Mesa, que possa 
conceder isso. Sei que V. Exª apoiou isso na Câmara e, 
sem dúvida nenhuma, vai nos apoiar aqui no Senado.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador Walter Pinheiro, a solicitação 
de V. Exª será atendida pela importância, de acordo 
com o Regimento.

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Encerrada a votação.

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Deixe-
-me só falar antes um pouquinho.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª...
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A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Como Presiden-

te da Comissão de Infraestrutura, Sr. Presidente, eu 

gostaria aqui também de dizer que o Dr. Marcelo foi 

sabatinado naquela Comissão e preencheu todos os 

requisitos necessários para sua aprovação.

Quero dizer que é uma pessoa que se preparou, 
uma pessoa que deixou aquela Comissão impressio-
nada por seus conhecimentos.

Portanto, eu gostaria de deixar essa referência 
em relação ao Dr. Marcelo.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – E o painel, Senadora, comprova isso.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – SIM, 58; e NÃO, 06. 

Total: 64.
Aprovado o nome do Sr. Marcelo Pacheco para 

a Agência Nacional de Aviação Civil – Anac. 
Será encaminhado o referido nome ao Palácio 

do Planalto para os devidos fins.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Apesar de termos a medida provisória 
na pauta, podemos votar em consenso os referidos 
acordos internacionais.

Item 8:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 644, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 644, de 2010 (nº 
2.589/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Protocolo de Emenda ao 
Acordo Latino-americano de Co-Produção Cine-
matográfica, o qual passa a chamar-se Acordo 
Ibero-americano de Co-Produção Cinematográ-
fica, por Resolução adotada pela Conferência 
de Autoridades Audiovisuais e Cinematográfi-
cas de Ibero-América - CAACI, em 16 de julho 
de 2008, no âmbito da XVII Reunião Ordinária, 
realizada em Quito, República do Equador.

Parecer sob nº 495, de 2011, da Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Relator: Senador Francisco Dornelles, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CRE, de redação, 
que apresenta.

Discussão do projeto e da emenda, em turno 
único. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, encerrada a 
discussão.

Votação do projeto, sem prejuízo da emenda.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação da Emenda nº 1, de redação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Há sobre a mesa parecer da Comis-
são Diretora, oferecendo a redação final da matéria.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER Nº 627, DE 2011 
(Da Comissão Diretora)

Redação foral do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 644, de 2010 (n° 2.589, de 
2010, na Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n° 644, de 2010 (n° 
2.589, de 2010, na Casa de origem), que aprova o texto 
do Protocolo de Emenda ao “Acordo Latino-america-
no de Co-Produção Cinematográfica”, o qual passa a 
chamar-se “Acordo Ibero-americano de Co-Produção 
Cinematográfica”, por Resolução adotada pela Confe-
rência de Autoridades Audiovisuais e Cinematográficas 
de Ibero-América - CAACI, em 16 de julho de 2008, no 
âmbito da XVII Reunião Ordinária, realizada em Qui-
lo, República do Equador, consolidando a Emenda n° 
1-CRE, de redação, aprovada pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de junho de 
2011.

ANEXO AO PARECER Nº 627, DE 2011

Redação final do Projeto de Decreto Le-
gislativo n° 644, de 2010 (n° 2.589, de 2010, 
na Casa de origem).

Aprova, na forma da Resolução da Con-
ferência de Autoridades Audiovisuais e Cine-
matográficas (CAACI), editada em 16 de julho 
de 2008, no âmbito de sua XVII Reunião Or-
dinária, o texto do Protocolo de Emenda ao 
“Acordo Latino-Americano de Co-Produção 
Cinematográfica”, o qual passa a chamar-se 
“Acordo Ibero-Americano de Co-Produção Ci-
nematográfica”, assinado na cidade de Bogotá, 
Colômbia, em 14 de julho de 2006.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado, na forma da Resolução da 

Conferência de Autoridades Audiovisuais e Cinema-
tográficas (CAACI), editada em 16 de julho de 2008, 
no âmbito de sua XVII Reunião Ordinária, o texto do 
Protocolo de Emenda ao “Acordo Latino-Americano 
de Co-Produção Cinematográfica”, o qual passa a 
chamar-se “Acordo Ibero-Americano de Co-Produção 
Cinematográfica”, assinado na cidade de Bogotá, Co-
lômbia, em 14 de julho de 2006.
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Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Con-
gresso Nacional quaisquer atos que possam resultar 
em revisão do referido Protocolo, 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. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Discussão da redação final. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, encerrada a 
discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Item 9:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 76, DE 2011

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 76, de 2011 (nº 
2.768/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do 
Estado de Israel na Área do Turismo, celebra-
do em Brasília, em 11 de novembro de 2009.

Parecer favorável, sob nº 496, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator ad hoc: Senador Mozarildo 
Cavalcanti.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a 

discussão.
Encerrada a discussão, em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

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

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 76, DE 2011 

(nº 2.768/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo do Estado de Israel na Área do 
Turismo, celebrado em Brasília, em 11 de 
novembro de 2009.

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

Governo da República Federativa do Brasil e o Gover-
no do Estado de Israel, na Área do Turismo, celebrado 
em Brasília, em 11 de novembro de 2009.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do referido Acordo, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos ter-
mos 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.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Item 10:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 116, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 116, de 2011 (nº 
1.739/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Bolivariana da 
Venezuela sobre Transferência de Pessoas 
Condenadas, assinado em Caracas, em 27 
de junho de 2008.

Parecer favorável, sob nº 497, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, Relator: Senador Mozarildo 
Cavalcanti.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a 

discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que o 

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

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 116, DE 2011 

(Nº 1.739/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Bolivariana da 
Venezuela sobre Transferência de Pessoas 
Condenadas, assinado em Caracas, em 27 
de junho de 2008.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da República Bolivariana da Venezuela, sobre 
Transferência de Pessoas Condenadas, assinado em 
Caracas, em 27 de junho 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.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Item 11:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 123, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 123, de 2011 (nº 
2.833/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Emenda ao Anexo II do Acor-
do de Transporte Rodoviário Internacional de 
Passageiros e Cargas entre os Governos da 
República Federativa do Brasil e da República 
Cooperativista da Guiana, assinada em Geor-
getown, em 29 de junho de 2009.

Parecer favorável, sob nº 498, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, Relator: Senador Mozarildo 
Cavalcanti.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem o queira discutir, encerrada 

a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que o 

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

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 123, DE 2011 

(nº 2.833/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto da Emenda ao Anexo 
II do Acordo de Transporte Rodoviário In-
ternacional de Passageiros e Cargas entre 
os Governos da República Federativa do 
Brasil e da República Cooperativista da 
Guiana, assinada em Georgetown, em 29 
de junho de 2009.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Emenda ao Ane-

xo II do Acordo de Transporte Rodoviário Internacional 
de Passageiros e Cargas entre os Governos da Repú-
blica Federativa do Brasil e da República Cooperati-
vista da Guiana, assinada em Georgetown, em 29 de 
junho de 2009.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão da referida Emenda, bem como quais-
quer 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.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Está encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as demais matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão delibera-
tiva ordinária:

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 16, DE 2011 
(Proveniente da Medida Provisória nº 526, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 16, de 2011, que constitui 
fonte de recursos adicional ao Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social 
- BNDES; altera as Leis nºs 12.096, de 24 de 
novembro de 2009; 12.409, de 25 de maio de 
2011, 10.841, de 18 de fevereiro de 2004, e 
12.101, de 27 de novembro de 2009; dispõe 
sobre medidas de suspensão temporária de 
exigências de regularidade fiscal; revoga dis-
positivo da Lei nº 12.385, de 3 de março de 
2011; e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 526, de 2011).

2 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-

mento 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.
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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 Requeri-
mento 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.)

4 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010 
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-

mento 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 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
184, de 2008 (nº 231/2003, na Casa de origem, 
do Deputado Bernardo Ariston), que dispõe 
sobre a criação de áreas específicas e a ins-

talação de assentos para pessoas portadoras 
de deficiência e pessoas obesas em casas de 
diversão pública e outros estabelecimentos.

Parecer sob nº 297, de 2011, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Wilson Santiago, 
oferecendo a redação do vencido.

(Relator no turno único: “ad hoc” Senador 
Paulo Paim, CDH)

6 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 168, DE 1999

Discussão, em turno único, do Substituti-
vo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
168, de 1999 (nº 7.127/2002, naquela Casa), de 
autoria do Senador Romero Jucá, que altera os 
arts. 140, 143, 144 e 147 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, de modo a disciplinar a habi-
litação de condutores de veículos automotores.

Parecer sob nº 568, de 2010, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator ad hoc: Senador Antonio Carlos Junior, 
favorável ao § 2º do art. 143 da Lei nº 9.503, 
de 1997, proposto pelo Substitutivo da Câmara; 
e contrário aos demais dispositivos.

7 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 56, de 2007 (nº 3.933/2004, 
na Casa de origem), que inclui a pesca indus-
trial nas atividades vinculadas ao setor rural e 
dá outras providências.

Parecer sob nº 534, de 2008, da Comissão 
de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Se-
nador Flexa Ribeiro, favorável, com a Emenda 
nº 1-CRA de redação, que apresenta, com voto 
vencido, ad hoc, da Senadora Marisa Serrano.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Há outras matérias. 

O Senador Flexa Ribeiro apresentou o Requeri-
mento nº 718, de 2011, aditado pelo nº 739, de 2011, 
solicitando, nos termos do art. 40, do Regimento Interno, 
autorização para participar do Seminário Internacional 
para Parlamentares Latino-Americanos em Jerusalém, 
Israel, no período de 1º a 11 de julho do corrente ano.

Nesse sentido, encontra-se sobre a mesa e dis-
tribuído ao Plenário o despacho do Presidente da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ad 
referendum do seu colegiado, opinando pela aprovação 
do Requerimento nº 718, de 2011.

É o seguinte o parecer
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PARECER Nº 628, DE 2011

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 
RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL, 
AD REFERENDUM DO PLENÁRIO DO COLEGIA-
DO, EM SUBSTITUIÇÃO AO PARECER PREVISTO 
NO ART. 40, § 40, DO REGIMENTO INTERNO DO 

SENADO, FEDERAL

Referente ao Requerimento nº 718, de 
2011, do Senador Flexa Ribe*iro, que soli-
cita autorização para ausentar-se do País, 
no período de 01 a 11 de julho, com ônus 
para o Senado Federal, a fim de participar 
do “Seminário Internacional para Parlamen-
tares Latino-americanos”, que ocorrerá em 
Jerusalém.

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional recebeu no dia 15 de junho, o Requerimento em 
epígrafe, de autoria do ilustre Senador Flexa Ribeiro. 
No dia seguinte, 16 de junho, foi designado Relator o 
Senador Blairo Maggi, que apresentou minuta de re-
latório no mesmo dia.

Os Atos nos 2 e 4, de 2011, desta Comissão, es-
tabelecem rito de apreciação dessa modalidade de 
requerimento que não pôde ser observado, tendo em 
vista que, entre a chegada do Requerimento e a reali-
zação da reunião, houve o feriado de Corpus Christi 
no dia 23 de junho.

Isso posto, e tendo em vista que o Regimento In-
terno, em seu art. 41, autoriza ao Presidente da Casa 
despachar solicitação de licença quando a sua votação 
não puder ser realizada em duas sessões seguidas 
ou, ainda, na hipótese de recesso, a Presidência des-
ta Comissão decide adotar, com base no disposto no 
art. 412, inciso VI, do Regimento Interno, procedimento 
análogo ao previsto no referido art. 41.

Desse modo, não tendo sido possível submeter 
o Requerimento ao Plenário da Comissão, o que so-
mente poderá ocorrer na próxima reunião, este Pre-
sidente avoca para si a responsabilidade de instruir 
favoravelmente a referida solicitação, ad referendum 
do Colegiado.

As razões para opinar favoravelmente estão conti-
das no convite que acompanha o Requerimento, espe-
cialmente a importância de promoção de intercâmbio 
entre parlamentares latino-americanos e legisladores 
israelenses.

Em síntese, portanto, esta Presidência opina pela 
aprovação do Requerimento 

n° 718, de 2011, do Senador Flexa Ribeiro.
Sala da Comissão, 28 de junho, de 2011. – Se-

nador Fernando Collor, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Não havendo objeção do Plenário, 
passa-se à votação do requerimento.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que con-
cordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Em votação Requerimento nº 786, de 
2011, da Senadora Marinor Brito, que solicita licença 
para se ausentar dos trabalhos da Casa no dia 1º de 
julho do corrente ano, a fim de participar de reunião 
da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos ter-
mos do Requerimento nº 226, de 2011, destinada a 
investigar tráfico nacional e internacional de pessoas 
no Brasil, suas causas, consequência, rotas e respon-
sáveis, no período de 2003 a 2011, compreendido na 
vigência da Convenção de Palermo, a realizar-se em 
Manaus, no Estado do Amazonas.

É o seguinte o requerimento.

REQUERIMENTO Nº 786, DE 2011

Requeiro, na forma do art. 40, do Regimento 
Interno do Senado Federal, ausência dos trabalhos 
da Casa no dia 1º de julho, quando estarei partici-
pando de Reunião da Comissão Parlamentar de In-
quérito, criada nos termos do Requerimento nº 226, 
de 2011, destinada a investigar o tráfico nacional e 
internacional de pessoas no Brasil, suas causas, 
consequências, rotas e responsáveis, no período 
de 2003 e 2011. compreendido na vigência da con-
venção de Palermo, que ocorrerá em Manaus – AM. 
– Senadora Marinor Brito.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – As Srªs e os Srs. Senadores que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário, apro-

vando o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Foi lido, anteriormente, o Requerimen-
to nº 782, de 2011, do Senador Paulo Davim e outros 
Senadores, solicitando que o tempo dos oradores no 
período do expediente da sessão do dia 19 de setem-
bro, seja destinado a comemorar a passagem do 21º 
aniversário de criação do Sistema Único de Saúde, 
o SUS.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Presidência defere a solicitação dos 
Srs. Senadores Valdir Raupp e Jorge Viana, feita ante-
riormente, sobre a aposição de assinatura em projeto 
de lei do Senador Randolfe Rodrigues.

Voltamos à lista de dos senhores oradores ins-
critos.

Pela Liderança do PSOL,...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Senador Randolfe Rodrigues, do PSOL. 
V. Exª...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª, Senador Suplicy, tem a palavra 
pela ordem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, justa-
mente por iniciativa do Senador Randolfe Rodrigues, 
será instalada agora, após a Ordem do Dia, Comissão 
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar, no 
prazo de 180 dias, supostas irregularidades praticadas 
pelo Ecad na arrecadação e distribuição de recursos 
oriundos do direito autoral, abuso de ordem econômi-
ca e prática de cartel no arbitramento de valores de 
direitos autoral e conexos.

Por ser o orador mais idoso, presidirei essa ses-
são, que vai se dar na sala 15. Portanto, convido to-
dos os membros titulares e suplentes dessa comissão 
para a reunião de instalação, eleição do Presidente e 
designação, pelo Presidente, do Relator.

Muito obrigado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – V. Exª, que está inscrito como líder, tem 
a palavra pela ordem ou como líder. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Excelência, 
em virtude exatamente da instalação da Comissão 
Parlamentar de Inquérito para investigar supostas ir-
regularidades no Escritório Central de Arrecadação e 
Distribuição, peço minha substituição com a Senadora 
Vanessa Grazziotin, que falará pela liderança.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra, Senadora Vanes-
sa Grazziotin, pela liderança do PCdoB e também por 
cessão do Senador Randolfe, do PSOL.

Depois, o Senador João Pedro tem a palavra 
como inscrito.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, companheiras e 
companheiros, já tive a oportunidade, durante o período 
de votação, de, por meio de uma questão de ordem, 
fazer referência ao Festival Folclórico de Parintins, que 
acabou no último domingo. Festival que aconteceu, 
como há alguns anos, na última semana do mês de 
junho. Portanto, na última sexta-feira, dia 24 – dia de 
São João –, dias 25 e 26.

E terminou, Sr. Presidente, o 46º Festival Folcló-
rico de Parintins, que vem se consolidando como um 
dos maiores eventos culturais do País. Lá estiveram 
personalidades do meio artístico, político e do Judici-
ário. Milhares de visitantes de todos os Estados e do 
exterior compareceram ao evento, que foi transmitido 
ao vivo, como tem sido também nos últimos anos, pela 
Rede Bandeirantes de Televisão.

Um evento grandioso, que, numa disputa acirrada, 
teve como campeão, por uma diferença de somente 
dois décimos, o Garantido, o Boi Vermelho, que ven-
ceu o Caprichoso, o Boi Azul. Foram três dias de muita 
emoção, com os dois bumbás, mais uma vez, revelando 
a criatividade do povo amazonense ao apresentar, no 
espetáculo, lendas, rituais indígenas e os costumes 
da população ribeirinha.

O Boi campeão, o Garantido, apresentou-se com 
o tema “Miscigenação” para ressaltar que todo amazô-
nida é miscigenado – todo amazônida – e sofreu não 
apenas influência dos povos indígenas que habitam 
secularmente aquela região, mas sofreu também in-
fluência de todas as raças.

Na última apresentação, o Boi da Baixa de São 
José, como é conhecido o Boi-Bumbá Garantido, emo-
cionou o público ao homenagear Chico Mendes, Do-
rothy Stang e o casal Maria do Espírito Santo e José 
Cláudio Ribeiro, recentemente assassinados no Pará 
por conta de conflitos de terra.

O Garantido também apresentou o ritual Kuarup, 
ao som de O Canto do Xamã Kanamari e com uma 
alegoria gigantesca. O ritual Kuarup mostrou a cele-
bração realizada pelos índios que vivem no Parque 
Nacional do Xingu.

E aqui quero fazer referência aos três Senado-
res pelo Estado do Amazonas aqui presentes. Tanto 
eu como o Senador Eduardo Braga torcemos pelo 
Boi Caprichoso. Ele veio de camisa azul e eu vim de 
vestido azul, em deferência e em homenagem ao Boi-
-Bumbá Caprichoso.

O Senador João Pedro, que está aqui de gravata 
vermelha, é Caprichoso... Ou melhor, Garantido. Não 
precisa bater na madeira, Senador João Pedro. Aliás, 
foi Presidente do Boi. E participou, na última noite, da 
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batucada do Boi-Bumbá Garantido. E mesmo cada 
um de nós tendo sua preferência, sabemos o quanto 
tanto o Caprichoso como o Garantido são importantes 
para essa festa que, repito, não é uma referência para 
o Estado do Amazonas, mas para o mundo.

A primeira vez, Senador Eduardo Braga, em que 
estive no Festival Folclórico de Parintins, foi, salvo en-
gano, no ano de 1983, mais ou menos. Ou seja, há 
aproximadamente trinta anos. O Bumbódromo, àque-
la época, era de madeira, e a única forma de partici-
pação da galera, do povo, era com as “palminhas”. E 
lá fiquei eu, com as “palminhas”, no Bumbódromo de 
madeira. “Palminhas” são dois tacos de madeira que 
servem para fazer coro com a batucada que se apre-
senta junto com todos os itens do Boi-Bumbá. E foi 
naquele ano que optei por torcer pelo Caprichoso, o 
Boi Azul, que, com muita organização, mas com muita 
simplicidade, àquela época, encantou toda a plateia e 
todas as pessoas que iam vê-lo. 

De lá para cá, as transformações sofridas por 
essa festa têm sido fundamentais, fenomenais. Hoje, o 
Bumbódromo não é mais de madeira, mas um grande 
cenário, como se fosse um miniestádio de futebol, uma 
arena, onde milhares de pessoas vão para assistir a 
essa festa grandiosa. 

O Festival de Parintins tem sido o orgulho de 
todos nós. Ouvi o Governador Omar Aziz dizer, Sena-
dor Eduardo Braga, que os últimos governadores que 
passaram pelo Estado do Amazonas, governando o 
Estado, tiveram um carinho especial pelo Boi. Mas 
nosso Bumbódromo está pequeno para tanta gente. 
Os camarotes estão pequenos. Sem dúvida, a trans-
missão ao vivo, pela televisão – não tive a oportunida-
de de lá estar presente no último dia, mas fiquei até 
a madrugada vendo, pela televisão, a transmissão ao 
vivo –, tem feito despertar a curiosidade de brasileiras, 
brasileiros e estrangeiros para conhecer essa festa 
maravilhosa e magnífica. 

Não tem problema. Neste ano, o Boi Garantido foi 
o campeão; no ano passado, foi o Caprichoso. E assim 
será, porque, apesar da paixão... E é algo apaixonan-
te, Senador Jorge Viana, extremamente apaixonante, 
ver uma galera silenciosa e outra que não se senta 
um segundo sequer, enquanto seu Boi se apresenta 
durante duas horas e meia a cada uma das três noites.

Concedo, com muita alegria, um aparte ao Se-
nador Eduardo Braga. 

O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Se-
nadora Vanessa Grazziotin, V. Exª traz, mais uma vez, 
na sessão de hoje, o tema Parintins, em discussão, 
neste plenário. Quando da Ordem do Dia, fiz uso da 
palavra, pela ordem, para registrar exatamente essa 
importante manifestação popular da Amazônia, por 

meio do talento do povo de Parintins, pelo Boi-Bumbá 
Garantido e pelo Boi-Bumbá Caprichoso, como tam-
bém o Senador João Pedro fez questão de registrar 
inclusive a inauguração do Ifam, obra importante, ini-
ciada na administração do Presidente Lula, quando 
eu era Governador do Estado, e inaugurada agora, na 
administração Dilma, com o Omar governando o Es-
tado do Amazonas. Mas faço este aparte exatamente 
para dizer ao Plenário e a V. Exª, primeiro, da beleza 
do Festival; e, segundo, que a única certeza que se 
tem em Parintins, quando começa o Boi, é que um será 
campeão e outro será vice-campeão, porque só há dois 
disputando. Ao registrar a importância da transmis-
são em TV aberta em rede nacional, registro também 
a alegria que tive por poder ter sido instrumento da 
vontade divina e da compreensão dos companheiros 
para poder tornar esse sonho realidade. Desde esta 
madrugada, quando cheguei a Brasília, já no aeropor-
to, tenho sido abordado por pessoas que comentam 
o Festival de Parintins. Aqui no Senado, fui abordado 
por inúmeros colegas Senadores da República que o 
assistiram, como nós o assistimos no último dia, pela 
Rede Bandeirantes de Televisão em transmissão ao 
vivo – e quero aqui parabenizar a Rede Bandeirantes, 
porque é o quarto ano que ela faz essa transmissão. 
Essa transmissão tem sido importante para possibili-
tar que mais brasileiros e mais turistas internacionais 
cheguem a Parintins. Então, faço este aparte para 
poder, primeiro, felicitá-la – além da vestimenta azul 
no dia de hoje – pela paixão pelo festival. Só não tem 
boi quem não gosta do Festival de Parintins, quem 
gosta do Festival de Parintins tem lado. Agora, o mais 
importante é que todos nós no Amazonas jamais en-
volvemos a política com o Festival de Parintins: a po-
lítica partidária fica do lado de fora do Bumbódromo, 
dentro do Bumbódromo o que todos nós fazemos é 
torcer por Parintins e ajudá-la a se fortalecer. Portan-
to, parabéns a V. Exª pela felicidade da colocação e 
da abordagem. Em segundo lugar, quero parabenizar 
o Governo do Estado do Amazonas não apenas pela 
beleza da festa, mas pela tranquilidade, pela segu-
rança, pela forma hospitaleira, pela atenção dedicada 
na rede de saúde, pela determinação e pela atenção 
de todos na organização do Bumbódromo, que, aliás, 
é uma tradição já daquela cidade. Ao mesmo tempo, 
quero parabenizar a Prefeitura Municipal de Parintins 
pelo esforço para receber os visitantes. Finalmente, 
quero aqui também fazer um registro muito especial 
para a Coca Cola Company. A Coca Cola, através da 
Recofarma, participou este ano do 17º Festival Folcló-
rico de Parintins como patrocinadora master daquele 
festival. Sem dúvida nenhuma, a Coca Cola contribuiu 
para o festival chegar onde chegou e para que Parintins 

JUNHO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL700



25924 Quarta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011

pudesse ter hoje a visibilidade que alcançou. Obvia-
mente, existem outros patrocinadores tão importantes 
quanto a Coca Cola atualmente, mas há dezessete 
anos, quando a Coca Cola assumiu o compromisso, 
houve um ato e uma vontade de transformar o movi-
mento de Parintins. Portanto, ao fazer esses registros, 
quero parabenizar o Governador Omar e reconhecer a 
importância de governos anteriores que também par-
ticiparam do festival, como é o caso do Governador 
Amazonino Mendes – é meu adversário político, mas 
nem por isso desconheço a participação do Amazonino 
enquanto apaixonado pelo boi, enquanto pessoa que 
investiu no Bumbódromo de Parintins. Depois, tive a 
felicidade de sucedê-lo e dei esse impulso. Agora, o 
Omar me sucede e continua impulsionando o evento 
e fazendo com que essa festa chegue à dimensão que 
alcançou. Finalizando, quero, mais uma vez, parabe-
nizar e engrandecer a transmissão em rede nacional 
da Bandeirantes, que efetivamente está fazendo com 
que Garantido e Caprichoso estejam cada vez mais 
na mente e no coração do povo brasileiro. Parabéns, 
Senadora Vanessa Grazziotin. A função da Bancada 
do Amazonas aqui, com equilíbrio e dedicação, não 
é apenas promover o Amazonas. V. Exª aqui promove 
a cultura do povo do Estado do Amazonas. Isso é ser 
uma boa Senadora, isso é fazer do mandato de V. Exª 
algo de que o povo do Amazonas se orgulha. Portanto, 
faço questão de aparteá-la para dizer: parabéns, Sena-
dora, o povo amazonense está orgulhoso da condução 
do mandato de V. Exª aqui.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Eu é que agradeço o aparte de V. Exª, Sena-
dor. Sei que V. Exª está sendo extremamente bondoso, 
principalmente no final de sua intervenção, quando 
fala da minha postura. Eu acho que V. Exªs – princi-
palmente V. Exª, que já foi Governador do Estado do 
Amazonas por duas vezes, e o Senador João Pedro, 
que já foi Presidente do Boi Bumbá Garantido... Como 
amazonense de coração que sou e como uma pessoa 
extremamente compromissada com o Estado como 
um todo, com o interior principalmente – nós sabemos 
da carência do nosso interior –, sinto-me no dever... 
Aliás, não estou aqui por dever, estou aqui com muita 
alegria, assim como V. Exª, que está muito bonito de 
azul, aqui está com muita alegria.

O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – E 
o importante, Senadora – permita-me –, é que não é 
apenas o Festival de Parintins: é a Ciranda em Mana-
capuru, é o Fecani em Itacoatiara, são os movimentos 
culturais do interior do Estado do Amazonas, que V. 
Exª traz hoje à tribuna do Senado da República para 
valorizar a cultura do povo amazonense, a cultura po-

pular do povo amazônida e do povo amazonense. Por 
isso, a ênfase em parabenizar V. Exª.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Muito obrigada. Eu retribuo a parabenização, 
Governador Eduardo Braga. Não vou repetir tudo que 
V. Exª falou porque concordo com tudo.

Parintins é uma cidade que tem aproximadamente 
cem mil habitantes e que recebe nesse período mais 
ou menos a mesma quantidade de visitantes por oca-
sião da festa. No entanto, não há registro de um ato 
de violência, porque são mais de mil policiais da Polí-
cia Militar do Amazonas que se deslocam de Manaus, 
com suas viaturas sendo levadas em balsas, para que 
a cidade fique em paz, para que os visitantes tenham 
segurança. E isso nos dá alegria; dá-nos orgulho vir 
aqui para falar disso.

Por isso, apesar da vitória do Garantido, a festa 
tem sido cada vez mais reconhecida, Senador. E, repito 
– antes de V. Exª falar, eu já havia dito –, a transmissão, 
que começou a partir do Governo de V. Exª – foi uma 
negociação difícil; foi uma negociação muito difícil – e 
que conta com a participação do Governo do Estado, 
tem elevado a festa a um novo patamar.

Hoje, tive a oportunidade de almoçar com a Pre-
sidenta Dilma e disse-lhe que o povo sentiu a falta dela 
na festa. Ela se comprometeu a estar conosco no ano 
que vem – disse que irá a Campina Grande, para o 
grande forró do Brasil, mas que irá também a Parintins, 
para participar conosco do festival – como Presidenta, 
porque já esteve acompanhando o Presidente Lula. 
O Presidente Lula, quando ela era Ministra, esteve lá 
e, como nós, admira muito aquela festa maravilhosa.

E o que dizer dos patrocinadores? A Coca Cola 
– V. Exª também colocou isso – não apenas é uma pa-
trocinadora, uma grande patrocinadora, mas também 
uma incentivadora da festa. Ela procura levar pesso-
as, brasileiros e estrangeiros, para conhecê-la, e isso 
é muito importante. 

A Coca Cola é muito mais que um patrocinador 
hoje: a empresa e seus dirigentes se envolvem efeti-
vamente com a festa; envolvem-se, na prática, como 
se fossem eles próprios os organizadores, ajudando 
a Secretaria de Cultura, ajudando todos a fazerem da-
quela festa uma das mais belas do Norte.

Vejo que o Senador Flexa Ribeiro está solicitan-
do um aparte. Eu lhe concedo um aparte com muita 
alegria, Senador, com muita alegria, porque Parintins 
é muito semelhante ao Pará: fica na calha do rio Ama-
zonas, e todos os nossos costumes, os costumes dos 
parintinenses, são muito parecidos com os costumes 
dos paraenses, sobretudo os paraenses da calha do 
Amazonas – de Santarém e de tantos outros municípios 
vizinhos queridos, como Faro e Terra Santa.
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Pois não, Senador.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Senado-

ra Vanessa, quero parabenizar V. Exª e, ao parabenizá-
-la, parabenizar o Senador Eduardo Braga, o Senador 
João Pedro, a Bancada do Amazonas aqui no Senado 
Federal, e o povo do Amazonas, que é o Estado irmão 
e vizinho do Estado do Pará. O Governador Omar Aziz, 
como bem disse o Governador e hoje Senador Eduardo 
Braga, deu continuidade ao que já vinha sendo feito por 
vários governadores – aqui o Senador Eduardo Braga 
fez referência também ao ex-Governador Amazonino 
Mendes e ao Governador Gilberto Mestrinho, de sau-
dosa memória. Eu tive oportunidade, casualmente, de 
assistir a parte da transmissão do festival, do Bumbó-
dromo lá em Parintins. Realmente, é um espetáculo 
que não fica a dever nada ao desfile da Sapucaí no Rio 
de Janeiro. Quero aqui parabenizar Parintins, porque 
o festival chegou a um nível realmente de excelência. 
Pelo que posso sentir – V. Exª está de azul –, o boi 
Caprichoso foi o vencedor. Parece que o Governador 
Eduardo Braga é Garantido...

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

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Tam-
bém Caprichoso?

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – O vencedor foi o Garantido, do João Pedro.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Ah, o 
vencedor foi o Garantido, do João Pedro! Então, estão 
todos de parabéns. Como disse o Senador Eduardo 
Braga, tem um vencedor e o vice, os dois sempre ga-
nham. E o Festival de Parintins tem uma importância 
grande, inclusive na cultura do oeste do meu Estado. 
Lá, no oeste, em vez do carimbó, é a toada, que é o 
ritmo do boi. E nós temos um festival, em Santarém, o 
Sairé, em Alter do Chão – Santarém é a terra do nosso 
paraense ilustre, Senador Eduardo Braga –, que tam-
bém é uma experiência cultural da maior importância. 
Só que lá não é o boi, é o boto. Temos também, em 
Juruti, o Tribódromo. Em Bragança, a Marujada. São 
expressões da cultura local. Em Marapanim, o carim-
bó. Você tem expressões culturais que, com certeza 
absoluta, marcam a nossa Amazônia. E o Festival de 
Parintins dá o destaque internacional para a nossa 
região, tão falada em todo o mundo, e desponta, num 
momento como esse, como forma de expressão cul-
tural da maior importância.

Eu não tive ainda a alegria de assistir aos desfiles 
em Parintins, mas, depois de acompanhar, em parte, 
pela TV, com certeza, se não for convidado, vou me 
convidar...

O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM. Fora 
do microfone.) – Já está convidado.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – ...para, 
no próximo ano, estar junto com os irmãos amazonen-
ses lá em Parintins. Parabéns à Bancada do Amazonas 
no Senado Federal, parabéns ao povo querido, irmão, 
do Amazonas.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Muito obrigada, Senador Flexa Ribeiro. Eu ouvi 
daqui o Senador Eduardo Braga lhe fazendo um convi-
te. Eu ia dizer isto: paraense é irmão de amazonense. 
Além de Parintins, nós temos Manacapuru com uma 
ciranda maravilhosa. Maravilhosa! Fantástica!

Flor Matizada, Tradicional...
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM. Fora 

do microfone.) – Flor Matizada, Tradicional, Guerrei-
ros Mura.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) –...e Guerreiros Mura. Eu vi a Daniela Mercury 
tecendo um elogio fantástico à festa de Manacapuru.

Nós temos o Fecani, festival folclórico de Itacoa-
tiara; nós temos em Nova Olinda do Norte o mini-boi, o 
Boi-bumbá de Nova Olinda, que é o mini de Parintins.

O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM. Fora 
do microfone.) – Fonte Boa.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Fonte Boa.

Enfim, nós vivemos longe da grande aglomeração 
humana do Brasil, mas cada Município tem sua festa, 
tem sua manifestação cultural.

Quero dizer que o espírito, Senador Flexa Ribeiro, 
é tão positivo que estamos os três aqui. Ontem, fiquei 
sabendo que o pessoal do Caprichoso tomou a rua e 
fez uma passeata para comemorar...

(Interrupção do som.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Eu estou concluindo.

Para comemorar o título de “Melhor Galera”. Olha 
que maravilhoso: o boi campeão foi o Garantido, mas a 
galera do Caprichoso foi à rua para comemorar que a 
sua animação, a sua torcida lhe rendeu o título de “Me-
lhor Galera”. Isso que é importante, isso que é bonito.

Eu digo com muita alegria que o Brasil é um país 
único, porque é diverso. É único, mas é diverso. Nós 
temos o Piauí, do Senador Wellington Dias, com suas 
manifestações; nós temos o Maranhão, com o Bumba-
-meu-boi; o Amazonas, com o Boi-bumbá; enfim, o Pará, 
com a festa do Sairé, algo fantástico e maravilhoso. 
Nós também queremos conhecer. Eu quero conhecer 
a festa do Sairé, que também é fantástica, maravilhosa.

Então, concluo este meu pronunciamento cumpri-
mentando os presidentes do Boi-bumbá Caprichoso e 
Garantido, Telo e Márcia, principalmente. Liguei para a 
Márcia ontem, cumprimentei-a e disse da competência 
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que ela teve para dirigir uma festa fantástica. É muito 
bom ver as pessoas dedicadas, mas é melhor ainda 
ver uma mulher, muito dedicada ao seu boi, como foi a 
presidente do Boi-bumbá Caprichoso, Márcia Baranda.

Então, ficam aqui meus cumprimentos a Parintins, 
ao Governo do Amazonas, ao Secretário de Cultura, 
Robério Braga – muita competência para organizar a 
festa –, ao Secretário de Segurança, ao Comandante 
da Polícia Militar e ao Governador Omar Aziz; a todos 
os amazonenses que, a cada ano, se superam e fazem 
com que essa festa seja cada vez mais bonita e cada 
vez mais disputada.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Parabéns, Senadora Vanessa Grazzio-
tin e, da mesma forma, Senador Eduardo Braga pela 
grandiosa festa que realizam lá no Amazonas. Só não 
é superior às festas juninas da Paraíba.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – E 
as da Bahia.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT- PI) – Sou 
testemunha.

Sr. Presidente, só para registrar...
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem, Se-
nador Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para registrar 
que, nas votações anteriores, o Senador Wellington 
Dias acompanhou a Liderança do PT.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Será registrado em Ata o voto de V. Exª.

Com a palavra o Senador João Pedro.
V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Presidente Wilson Santiago.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senadora 
Vanessa Grazziotin, que fala com tanto entusiasmo 
desse evento cultural, imagine para mim, na condição 
de filho de Parintins e torcedor do Boi Garantido, que 
sai campeão da festa.

Primeiro, Sr. Presidente, eu quero me congratular 
com a alegria de todos os parintinenses, que, de um 
modo geral, produzem essa grande festa, esse grande 
evento. Todas as pessoas de Parintins – homens, mu-
lheres, artistas, artesãos, taxistas, pescadores, profes-
sores, religiosos, enfim, todos –, Sr. Presidente Wilson 
Santiago, constroem e realizam esse grande evento. 

Eu quero lembrar que Parintins é resultado da 
viagem feita por esse grande navegador português que 
foi Pedro Teixeira. A cidade vem dessa grande viagem 
histórica de Belém para Iquitos e de Iquitos para Belém.

Parintins é uma cidade de 103 mil habitantes, Sr. 
Presidente, e tem uma veia artística que nos orgulha 
muito. Essa festa é resultado da pesquisa, do trabalho 
árduo e do trabalho criativo de dezenas de artistas. E 
é mérito do povo de Parintins.

Mas também quero parabenizar todos os mem-
bros do Caprichoso, a sua imensa torcida, na pessoa 
da sua presidenta, a Márcia Baranda, pela participação. 

O Garantido ganhou. Mas ganhou fruto do jul-
gamento rigoroso dos jurados, que são escolhidos 
depois de um critério estabelecido pelos dois Bois. E 
esses jurados não são amazonenses, não são nem 
do Norte do Brasil, como também não podem ser do 
Rio Grande do Sul. Eles são de outros Estados. E os 
jurados deram a vitória ao Boi Garantido.

Houve uma explosão de alegria na torcida ver-
melho e branco. E hoje, evidentemente, que não só do 
Município de Parintins, mas do Amazonas, do Brasil. 
A mídia vem contribuindo, nestes últimos anos, para 
que o povo brasileiro, a sociedade brasileira conheça 
essa manifestação cultural. Nesse sentido, é muito 
importante a participação da Band, mostrando para o 
Brasil essa festa, essa alegria, essa criação artística 
de homens e mulheres da nossa Amazônia, da nossa 
cidade de Parintins, Sr. Presidente.

E quiseram os jurados, depois de três dias de 
festa – são três de festa –, e de um julgamento seve-
ro, rigoroso, dar ao Garantido esse título. Portanto, a 
nação vermelho e branco está em festa. 

Eu quero parabenizar todos os artistas, todas as 
pessoas que fazem o folclore, a sua imensa torcida, na 
pessoa do presidente Telo Pinto, por mais esse título, 
mais essa conquista, mais essa apresentação de en-
cher a todos nós de alegria e de orgulho.

Quero também, Sr. Presidente, ao fazer este re-
gistro, fazer mais dois registros que considero signi-
ficativos para nossa cidade de Parintins, para o povo 
de Parintins: a inauguração recente, antes da festa, do 
porto de Parintins, um porto estratégico.

Quero registrar aqui, nos Anais do Senado, que, 
depois de Manaus, é o maior porto do interior do Ama-
zonas e custou R$25 milhões, obra executada pelo Mi-
nistério dos Transportes. Para tanto, quero parabenizar a 
nossa Presidenta Dilma, o Ministro Alfredo Nascimento 
por essa obra estruturante, essa obra que é do povo de 
Parintins, do cidadão que chega e do cidadão que sai, 
e que é muito importante no sentido de organizar, de 
estruturar e de dar qualidade à nossa querida cidade.

O porto é uma obra que reafirma as realizações 
do Governo Federal em todo o Brasil, em toda Ama-
zônia. O porto é mais uma realização do Governo Fe-
deral no nosso Estado. 

703ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 29 25927 

Da mesma forma, quero registrar, Sr. Presidente, 
que junto com a festa de Parintins, a 46ª realização 
do festival, houve a inauguração do Ifam, do Instituto 
Federal do Amazonas, um instituto tecnológico que vai 
abrigar em torno de 1.200 alunos, e não só jovens de 
Parintins, mas das cidades do entorno de Parintins, 
que poderão frequentar um instituto que já oferece os 
cursos de Informática, de Administração, de Recursos 
Pesqueiros e Meio Ambiente.

Sr. Presidente, ganha a educação, ganha a ju-
ventude, ganha o ensino na nossa região, a Região 
Amazônica, ganha os jovens de Urucará, Nhamundá, 
da cidade de Juriti no Pará, de Terra Santa, da cidade 
de Faro, na divisa do Pará com Amazonas, são jovens 
que poderão frequentar o instituto, que tem um espaço 
belíssimo, laboratórios, auditórios, piscinas, salas de 
aula, corredores bonitos, amplos.

Eu quero registrar, com muita alegria, a inaugu-
ração do Instituto para os jovens. Na realidade, o Ins-
tituto está funcionando desde fevereiro de 2010, e é 
um feito do Governo Federal.

Sr. Presidente, Parintins, que faz essa grande fes-
ta folclórica, popular, artística, enche-nos de orgulho. 
E é com orgulho que faço o registro da presença das 
políticas públicas do Governo Federal nesse Município, 
que é o Município polo no Amazonas. É um Município 
que fica na divisa do Amazonas com o Estado do Pará.

A inauguração do Porto e a inauguração do Iphan, 
antiga Escola Técnica Federal, são motivos de muito 
orgulho para nós, amazonenses; para nós, brasileiros; 
para nós, amazônidas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigado.

Durante o discurso do Sr. João Pedro, o Sr. Wil-
son Santiago, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jayme Campos.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 
– MT) – Na ordem de inscrição, queremos anunciar o 
Ilustre Senador Wilson Santiago, que bem representa 
o seu Estado da Paraíba.

V. Exª dispõe de vinte minutos, conforme o Re-
gimento Interno desta Casa.

Com a palavra o Senador Wilson Santiago.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Jayme Campos, é do conhecimento de todos 
nós a decisão do Presidente Sarney de designar uma 
comissão para analisar e encontrar uma solução para 
a apreciação do veto ou não. Havendo um projeto ou 
uma proposta conciliatória, iremos apreciar uma matéria 
que tramita no Congresso Nacional, para que se colo-
que em prática a conhecida e tão falada redistribuição 

dos recursos do pré-sal, os conhecidos royalties, para 
todos os Estados e Municípios brasileiros.

As rendas, Sr. Presidente, oriundas da produção 
de petróleo representam parte substancial do Produ-
to Interno Bruto – PIB, dos ingressos de capital e de 
divisas em muitos países produtores de petróleo do 
mundo, como é do conhecimento de todos nós.

Isso representa uma grande preocupação, seja 
pela economia mundial, dependente desse recurso 
energético, seja por problemas internos que o acrés-
cimo de renda pode vir a causar. 

Sendo o petróleo recurso finito, empresas ex-
ploradoras e produtoras remuneram o Estado com os 
chamados royalties. A distribuição desses recursos é 
complexa e gera muitas distorções. 

Em 2010, uma nova legislação passou a ser dis-
cutida após a descoberta da camada pré-sal, conhe-
cida por todos nós nesta Casa e em todo o território 
nacional. No ano passado, foi aprovada nova legislação 
prevendo a distribuição dos royalties do pré-sal para 
todos os Estados da Federação.

Nossa posição foi favorável à distribuição desses 
recursos a todo o País, não só a todos os Estados, como 
também, de forma igualitária, a todos os Municípios 
brasileiros, favorecendo o progresso brasileiro de forma 
homogênea, que não soluciona, Senador Jayme Cam-
pos, a conhecida desigualdade regional que existe no 
Brasil, Senador João Pedro. Testemunhamos, a cada 
dia, muitos Municípios continuando pobres, às vezes 
mais pobres, alguns sendo beneficiados com alguma 
ajuda do próprio Governo, com o aval do Congresso 
Nacional. Com isso, não se conseguiu até então me-
lhorar as condições, o desenvolvimento dessas regi-
ões, de forma igualitária...

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – V. Exª me 
concede um aparte?

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– ...possibilitando que todos cresçam da mesma forma, 
com as mesmas condições, com isso gerando emprego 
e renda para a população dessas regiões mais caren-
tes do País. Concederei, daqui a pouco, um aparte a 
V. Exª, logo após o avanço do nosso pronunciamento. 

No entanto, em virtude do inconformismo dos 
chamados Estados produtores e de muitas divergên-
cias, o Governo Federal acabou vetando as emendas 
que permitiam a distribuição igualitária no ano passa-
do. Num ano eleitoral, o Presidente Lula não encontrou 
outra solução a não ser vetar e deixar que o Congresso 
Nacional se posicionasse no ano seguinte. 

De fato, o Congresso irá se posicionar em rela-
ção ao assunto este ano, já que os recursos do pré-
-sal somam mais de R$23 bilhões, parte já distribuída 
para poucos Estados, mas uma grande parte ainda não 
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distribuída para todos os Estados. Isso deve ocorrer 
logo após a aprovação desse projeto, ou a derrubada 
do veto. Ele estará, em breve, na pauta do Congresso 
Nacional.

Mas, Sr. Presidente, não posso me conformar 
com o entendimento de alguns Estados da Federação 
que ainda insistem em continuar com a grande fatia 
ou, digo até, com quase a totalidade desses recursos, 
continuando a penalizar a grande maioria dos Estados 
e dos Municípios brasileiros.

Nossa Constituição, Senador, qualifica o mar 
territorial em seu art. 20, inciso VI, como um bem da 
União. Portanto, sendo um bem da União, pertence 
não só a todos os Estados e a todos os Municípios, 
como também a todos os brasileiros. O petróleo bra-
sileiro, em boa parte, é retirado das profundezas de 
nosso mar territorial, e a chamada camada de pré-sal 
ali se encontra, exatamente onde citei anteriormente. 

Todas as pesquisas realizadas pela Petrobras em 
nosso mar territorial são financiadas com recursos da 
União, portanto, recursos de toda população brasilei-
ra, de todos os Estados e de todos os Municípios bra-
sileiros. Por conta disso, todos os Estados brasileiros 
estão, de alguma forma, pagando para a produção do 
petróleo no Brasil, independentemente de serem ba-
nhados ou não pelo mar. 

Sendo o petróleo um bem do Brasil e não de um 
Estado específico, os recursos provenientes de sua 
exploração e produção devem ser usados para fazer 
justiça social, Senador João Pedro, e reduzir dese-
quilíbrios regionais. Foi isso que citei anteriormente.

Países, como todos nós conhecemos, desenvolvi-
dos produtores de petróleo procuram manter a riqueza 
de sua população investindo os recursos provenientes 
dos royalties de forma homogênea em todo seu territó-
rio nacional, portanto, em todo seu país. O objetivo é o 
bem da população como um todo, de forma igualitária.

Países como a Indonésia priorizam a aplicação 
dos recursos em educação e em infraestrutura. Há 
exemplos de outros que agem de forma diferente, mas 
que investem e distribuem de forma igualitária.

A distribuição igualitária dos royalties permitirá 
que toda população brasileira seja beneficiada. Não 
podemos falar em Estados produtores, mas de um 
País produtor, Senador João Pedro. As populações 
do Nordeste, especialmente do semiárido, e do Nor-
te deste País... Como todos nós testemunhamos no 
lançamento do programa Brasil sem Miséria, dos 16,2 
milhões de habitantes detectados naquele programa, 
59% são do Nordeste e outra grande parte do Nor-
te do País. Portanto, as duas regiões precisam, sim, 
ser contempladas, ajudadas. Além da justiça social, a 
Presidente Dilma está realizando, ao dar continuida-

de aos programas do Presidente Lula, ampliar e criar 
novos programas, outras ações, outras ajudas, para 
que tenhamos condições de melhorar a infraestrutura, 
diminuir o desemprego, melhorar a educação, melho-
rar a saúde. Enfim, devemos contemplar todas essas 
regiões que precisam, sim, e que contam com o apoio 
do Congresso Nacional, além de contar com o próprio 
apoio do Governo.

Concedo a V. Exª, Senador João Pedro, um aparte.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT– AM) – Senador Wil-

son Santiago, V. Exª faz um pronunciamento e externa 
a opinião de V. Exª sobre a distribuição dos royalties, 
fazendo uma menção à nossa Constituição. É verda-
de. Os Constituintes foram muito sábios em tratar essa 
riqueza como um bem da União. Eu quero, no aparte, 
chamar a atenção, Senador Wilson Santiago, porque 
hoje a Petrobras está anunciando mais uma descober-
ta recorde de petróleo no pré-sal. Qual a profundidade 
encontrada na Bacia de Campos? Foi anunciado ago-
ra, no dia de hoje – eu estava vendo aqui na Internet 
–, 6.800 metros de profundidade e a 190...

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– A camada pré-sal é acima de 300, quero dizer, em 
torno de 300 quilômetros.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – E a 190 qui-
lômetros da costa. Veja só, a 190 quilômetros da costa 
e a 6,8 mil metros de profundidade. A Petrobras acaba 
de anunciar: na bacia de Campos, no litoral brasileiro. 
Pois bem, como é que nós vamos trabalhar uma rique-
za desse tamanho, dessa dimensão? O Brasil sai, com 
a descoberta do pré-sal, de 72º para 5º em reserva 
no mundo. E ainda não foi esgotada a descoberta do 
pré-sal. No dia de hoje a Petrobras anuncia mais uma 
descoberta no pré-sal. Então, eu quero concordar com 
V. Exª. Nós precisamos mexer na lei, na lei da década 
de 90, porque a lei da década de 90 de distribuição 
de royalties era em cima de uma realidade, de uma 
reserva de petróleo. Ora, se nós temos uma reserva 
que nos coloca como um dos países com as maiores 
reservas do mundo, nós precisamos distribuir, sim, com 
todo o Brasil. V. Exª é Senador do Nordeste e conhece 
a realidade do povo do Nordeste, povo brasileiro, povo 
resistente, povo que precisa de educação, povo que 
precisa de moradia, povo que precisa de estrada, povo 
que precisa de ponte, povo que precisa de ciência e 
tecnologia. Então, nós temos que alterar, sim, a lei! Pa-
rabéns pelo pensamento de V. Exª, pela propositura de 
V. Exª de trabalhar uma nova regra para distribuir uma 
riqueza que não pode ser apenas de um Município, 
de um Estado. Essa riqueza tem que ser distribuída, 
principalmente para as regiões pobres do nosso País. 
É hora de mudar da pobreza para uma condição de 
vida digna o povo brasileiro! E isso é uma dádiva. Nós 
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precisamos ter tranqüilidade. O Senado, eu quero dizer 
que o Presidente Sarney tem essa incumbência, essa 
responsabilidade de criar a comissão. Quero parabe-
nizar o pensamento de V. Exª por estar trabalhando a 
distribuição da riqueza do pré-sal. Então, nós temos 
que ter uma nova regra, uma nova lei. O ex-Presidente 
Lula vetou, está com o Congresso. Nós temos que ter 
a tranquilidade, a maturidade de distribuir essa rique-
za, que deve ser de todo o povo brasileiro, distribuí-la 
por todos os Municípios, por todas as regiões, princi-
palmente pelas regiões pobres do nosso País. Muito 
obrigado e parabéns pelo pronunciamento!

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– Obrigado, Senador João Pedro. V. Exª não só reco-
nhece aquilo que a maioria desta Casa reconhece, mas 
também confirma que está na hora de avançarmos de 
fato às demais regiões do País.

Não se pode continuar com essa verdadeira des-
criminação dos Estados ricos para com os Estados 
pobres, pensando eles que, agindo assim, estão aju-
dando o Brasil. Pelo contrário, estão prejudicando o 
Brasil, permitindo que haja verdadeiros paraísos fi-
nanceiros em determinadas regiões e em outras regi-
ões, em outras grandes regiões, como, por exemplo, 
o Nordeste e o semiárido, há 59% dos 16 milhões e 
200 mil miseráveis do Brasil. São 59% no Nordeste, 
especificamente no semiárido.

Então, só a decisão desse porte do Congresso 
Nacional, além dos programas do Governo Federal, 
a decisão do Congresso Nacional de agir de forma 
madura, de agir de forma consciente, de reconhecer 
que basta de tanto absurdo no que se refere ao en-
gessamento daquilo que deverá ser distribuído para 
todos, no que se refere aos recursos do pré-sal, fará 
com que tenhamos condições de participar – o Nor-
deste, o Norte e as regiões pobres – de uma riqueza 
tão essencial para a contribuição ao desenvolvimento 
dessas regiões.

Assim, Sr. Presidente, mantemos nosso entendi-
mento em favor da distribuição igualitária dos royalties 
do petróleo de maneira a beneficiar o conjunto das 
unidades da Federação.

Nós poderíamos, Sr. Presidente, aqui, hoje, estar 
defendendo a seguinte tese, que é, de qualquer ma-
neira, a defendida por algumas pessoas. O Estado do 
Rio de Janeiro, por exemplo, já ganhou, já levou e já 
recebeu dinheiro demais, dinheiro que, na sua totali-
dade, não pertence ao Estado do Rio de Janeiro. Nós 
poderíamos aqui, hoje, estar defendendo que parem de 
remeter os recursos para o Rio de Janeiro e passem a 
redistribuir só para quem nunca recebeu ou que rece-
beu muito pouco. Poderíamos até defender isso. Mas 
não, nós queremos a distribuição de forma igualitária, 

já que os recursos são da União. O mar é patrimônio 
da União, conforme diz a Constituição Federal no art. 
20. E se é patrimônio da União, pertence, portanto, Sr. 
Presidente, a todos os brasileiros.

Vamos defender, sim, a aprovação desse projeto, 
se for consensual. Do contrário, somos obrigados, em 
nome do Nordeste, em nome dos mais carentes, dos 
mais necessitados e até do desenvolvimento do semi-
árido e das regiões mais pobres deste País, a derrotar 
o veto e, com isso, contemplar todos os Municípios e 
todos os Estados da Federação. 

Reconheço, sim, que o veto do Presidente Lula, 
no ano da eleição, foi quase por obrigação de exercitar 
isso em decorrência das pressões, das questões polí-
ticas e de muitas demandas que lá surgiram, naquele 
instante. Foi obrigado, sim, o Presidente a vetar, mas 
de coração, eu tenho certeza, reconhecendo que o veto 
precisa ser apreciado no Congresso Nacional. Os ou-
tros Estados que se dizem produtores na verdade não 
o são porque o pré-sal está no mar territorial, e o mar 
territorial é patrimônio da União; portanto, pertence a 
todos os Estados e a todos os Municípios brasileiros. 

Agradeço, Sr. Presidente, a atenção de V. Exª e 
conclamo V. Exª e esta Casa, além de todos os que 
estão nos acompanhando, para nos mobilizarmos nes-
sa votação, nesse entendimento e, com isso, buscar 
aquilo que foi perdido em relação à recuperação do 
direito à distribuição dos recursos do pré-sal para todos 
os Municípios e para todos os Estados da Federação.

Agradeço, Sr. Presidente, a atenção de V. Exª. 
Com certeza, juntos faremos aquilo que a população 
não só do Nordeste, não só do meu Estado, a Paraíba, 
mas com certeza da maioria dos Estados e Municípios 
do território nacional fará: estará com a maioria des-
ta Casa para votarmos matéria tão importante para o 
futuro, para o desenvolvimento e para toda a popula-
ção brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 
– MT) – Cumprimento o ilustre Senador Wilson San-
tiago pelo belo pronunciamento, sobretudo oportuno. 

Quando se discute a distribuição dos royalties 
do petróleo no Brasil, realmente temos que revê-la, na 
medida em que, infelizmente, a maioria dos Estados 
brasileiros não são contemplados. Particularmente, V. 
Exª disse em relação mais à sua região nordestina, 
mas nós também, da Região Centro-Oeste, temos 
nossos problemas. Ainda existem muitas famílias vi-
vendo abaixo da linha de miséria. E eu imagino, como 
o senhor bem disse, que o mar nada mais é do que 
um patrimônio da União, sobretudo do povo brasileiro. 
Então, nada mais justo do que nós melhorarmos essa 
distribuição de forma equitativa. Que todos os Estados 
e Municípios possam ser contemplados e beneficiados.
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Portanto, cumprimento V. Exª pelo belo e oportu-
no pronunciamento proferido na noite de hoje, aqui, no 
Senado Federal. Parabéns, Senador Wilson Santiago!

Quero, para concluir e encerrar a sessão, regis-
trar aqui a presença do ilustre Deputado Federal por 
seis vezes, o brilhante, valoroso e operoso Deputado 
Federal, Senador futuramente, companheiro Wellington 
Fagundes, que nos honra com sua visita ao Senado, e 
dizer da nossa alegria e do nosso contentamento em 
ver que a Bancada Federal de Mato Grosso está unida 
buscando recursos, novos investimentos. 

Hoje tivemos aqui a presença do Governador 
Silval Barbosa, que teve várias tratativas nos Ministé-
rios aqui, em Brasília, para certamente realizarmos as 
grandes obras de que Mato Grosso precisa. E V. Exª 
tem um papel preponderante como coordenador da 
Bancada não só de Mato Grosso, como também da 
Região Centro-Oeste. 

De forma que é uma alegria, um contentamento 
muito grande ter V. Exª conosco aqui, na Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 
– MT) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO N° 787 DE 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal, Senador José Sarney, com fundamento no 
disposto nos artigos 218 e 219 do Regimento Interno 
do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência a in-
serção em Ata de Voto de profundo Pesar pelo faleci-
mento do senhor Norberto Francisco Rauch, ocorrido 
no dia de ontem.

Justificação

Norberto Francisco Rauch faleceu na madruga-
da do dia 27-6-2011. Com 82 anos de idade, 63 deles 
dedicados à vida religiosa marista, Norberto deixa um 
legado de trabalho e dedicação à educação e à fé.

Empreendedor, obstinado e com visão de futuro, 
qualidades que o levaram a promover projetos gran-
diosos e destacados na Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS), o ex-reitor e irmão marista 
Norberto Rauch é um exemplo de administrador.

Decano dos reitores brasileiros, transformou a 
PUC, que dirigiu de 1978 a 2004, tornando-a uma 
universidade moderna, referência no País e no mun-
do. Entre as obras que desenvolveu, desde quando 
trabalhou com o histórico reitor Irmão José Otão, a 
quem acompanhou na administração da PUC por duas 
décadas, talvez a mais conhecida internacionalmente 
seja o Museu de Ciências e Tecnologia (MCT), uma 
instituição única no Rio Grande do Sul.

No mesmo nível, estão o Parque Científico e Tec-
nológico (Tecnopuc), com suas 60 empresas e três mil 
empregos, e o Parque Esportivo. Neste, foram cons-
truídos, com área oficial, um Estádio Universitário e 
uma piscina olímpica.

A presença de Norberto Rauch foi notada não 
apenas através de obras e realizações que desta-
caram a PUC do Rio Grande do Sul. Seu espírito de 
mestre e seu amor pela Educação o levaram a investir 
em recursos humanos. Ampliou e qualificou o quadro 
de professores e incentivou o aprimoramento do pes-
soal técnico, oferecendo benefícios previdenciários e 
planos de saúde.

Rauch nasceu em Santa Cruz do Sul, e ainda 
adolescente foi aceito no Instituto dos Irmãos Maristas. 
Concluiu o Bacharelado em Matemática e Licenciatura 
em Física, chegando a dirigir o antigo Instituto de Física 
por seis anos, antes de assumir o cargo de reitor em 
1978. Foi ainda presidente da União Sul Brasileira de 
Educação e Ensino, entidade mantenedora da PUCRS.

Agraciado com inúmeras honrarias em sua vida 
profissional e acadêmica, Norberto Rauch deixa como 
maior legado o exemplo de administrador competente, 
enérgico, visionário e realizador que sempre foi. Foi 
querido e admirado pela equipe de funcionários, pro-
fessores e comunidade estudantil. Cidadão no pleno 
sentido da palavra, Norberto Rauch merece mais essa 
última homenagem do Senado Federal, que nesta data 
manifesta Voto de Pesar por sua perda.

Sala das Sessões, 28 de junho de 2011.

REQUERIMENTO Nº 788, DE 2011

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno do Senado Federal, que seja encaminhado 
Voto de Congratulações ao Colégio Estadual Henrique 
Emílio Meyer, pelo transcurso dos 80 anos de sua fun-
dação, ocorrido em 9-6-2011.

A Homenagem do Senado Federal, que é ex-
tensiva aos seus funcionários e alunos, deverá ser 
encaminhada à Diretora Janice Moraes, no Seguinte 
endereço: Rua Vereador Mário Pezzi, 1128 – Exposi-
ção – Caxias do Sul – RS – CEP: 95084-180.

Sala das Sessões, de junho de 2011. – Senadora 
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
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REQUERIMENTO Nº 789, DE 2011

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno do Senado Federal, que seja encaminhado 
Voto de Congratulações à TV Bandeirantes, pelo trans-
curso dos 31 anos de sua fundação, que ocorrerá em 
30-6-2011.

A homenagem do Senado Federal, que é ex-
tensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser 
encaminhada ao Senhor Leonardo Maneghetti, no se-
guinte endereço: Rua Delfino Riet, 183 – Santo Antônio 
– Porto Alegre – RS – CEP: 90660-120.

Sala das Sessões, de junho de 2011. – Senadora 
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – A Presidência encaminhará os votos 
solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 

– MT) – O Sr. Senador Romero Jucá, a Srª Senadora 
Maria do Carmo Alves e o Sr. Senador Gim Argello 
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. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, no último dia 28 de abril, 
em solenidade no Palácio do Planalto, a Presidenta 
Dilma Rousseff lançou o Programa Nacional de Aces-
so ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Naquela 
ocasião, encaminhou ao Congresso Nacional o Projeto 
de Lei n.º 1.209, requerendo urgência constitucional 
em sua tramitação. A matéria se encontra na Câmara 
dos Deputados e, em breve, deverá chegar ao Senado.

Como Líder do Governo nesta Casa, sinto-me no 
dever de alertar as Senhoras e os Senhores Senadores 
para a importância do referido Projeto e exortar para 
que o aprovemos tão logo possível.

O Pronatec tem como objetivo interiorizar e de-
mocratizar a oferta de cursos técnicos e profissionali-
zantes de nível médio e de cursos de formação inicial 
e continuada para trabalhadores. A meta é oferecer 
acesso à educação para mais de oito milhões de bra-
sileiros em quatro anos, com a criação de mais duzen-
tas escolas de educação profissional e tecnológica até 
2014. Dessas duzentas escolas, oitenta e uma já estão 
em construção e serão inauguradas antes do início do 
período letivo de 2012. 

Além disso, um dos focos do Programa é a am-
pliação, tanto da Escola Técnica Aberta (E-Tec), que 
hoje conta com trinta mil alunos, quanto do Fies (Pro-

grama de Financiamento Estudantil), estendendo-o 
também ao ensino técnico. 

Como bem frisou a Presidenta Dilma na sole-
nidade de lançamento do Programa, “a qualificação 
profissional é o nosso desafio nesses quatro anos”. 

O Pronatec, Senhor Presidente, é o resultado de 
uma estreita parceria firmada com a iniciativa priva-
da, por meio das escolas de ensino profissionalizante 
de instituições do chamado Sistema S – Sesi, Senac, 
Senai, Senat, Senar e Sescoop. Trata-se de uma coo-
peração sumamente importante, que demonstra o alto 
nível de compromisso do empresariado nacional com 
o desenvolvimento do nosso País. 

A Confederação Nacional do Comércio (CNC), 
por exemplo, já divulgou que vai ampliar a oferta de 
cursos profissionalizantes da rede Senac. Atualmen-
te, são oferecidas cerca de um milhão de vagas em 
cursos técnicos profissionalizantes, 35% das quais 
gratuitamente. Em 2014 a gratuidade chegará a 66%! 

Assim, nesta oportunidade, quero cumprimentar 
especialmente o Dr. Antonio Oliveira Santos, Presidente 
da CNC, pelo decisivo apoio que vem oferecendo ao 
Pronatec. Cumprimento também todo o setor empre-
sarial, que acredita neste País e no governo da Presi-
denta Dilma Rousseff. 

Tenho a certeza de que, juntos, governo, em-
presários e parlamentares, haveremos de construir o 
Brasil sonhado por todos os brasileiros. 

Aprovemos, portanto, o Projeto de Lei n.º 
1.209/2011, tão logo quanto possível. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
A SRª MARIA DO CARMO ALVES (Bloco/DEM 

– SE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr.Presidente, 
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, na semana passada 
esta Casa celebrou os dezesseis anos de existência 
da Rede Vida de Televisão e gostaria de deixar regis-
tradas algumas palavras sobre a importância dessa 
celebração. Certamente muitos dirão que se trata da 
maior rede católica de televisão do mundo. Outros, por 
sua vez, lembrarão que a Rede Vida foi erguida graças 
aos esforços do jornalista João Monteiro de Barros Filho 
a partir de uma iniciativa heróica, ao vencer a disputa 
pelo canal 11, de São José do Rio Preto, interior do 
Estado de São Paulo. Mais alguns, ainda, tratarão do 
verdadeiro milagre que foi pôr a televisão em funciona-
mento, diante da necessidade premente de arrecada-
ção de fundos ou arregimentação de patrocinadores. 
Enfim, muitos se lembrarão desses fatos históricos de 
maior importância e que são, realmente, merecedores 
de atenção por parte de todos nós brasileiros.

No entanto, gostaria de aproveitar esta oportuni-
dade para tratar de outro ponto que me parece impor-
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tante e, talvez, o mais relevante quando tratamos da 
obra realizada pela Rede Vida de Televisão ao longo 
dos seus dezesseis anos de funcionamento.

Falo do compromisso inabalável da Rede Vida 
com a Ética. Muito hoje se fala da crise de costumes, 
da baixa qualidade da programação da televisão bra-
sileira ou do repetido apelo aos expedientes mais es-
cabrosos a fim de obtenção de pontos de audiência. 
Isso é realmente fato quando tratamos da maioria dos 
canais brasileiros. Reality shows, programas de auditó-
rio popularescos, programas humorísticos travestidos 
de jornalísticos e outras mazelas se tornaram comuns, 
infelizmente. 

Nesse cenário profundamente desolador a Rede 
Vida é autêntico oásis no deserto. Ao contrário da mer-
cantilização desenfreada do ser humano, da humilha-
ção, da degradação vergonhosa, a Rede Vida apre-
senta algo diferente. Apresenta, sobretudo, o respeito 
ao ser humano como alguém digno, que merece ser 
tratado de maneira justa e adequada e não como uma 
peça em um maquinário impessoal, cruel e sem alma.

A Rede, em todos os seus programas, percebe 
o ser humano como algo maravilhoso, como criatura 
divina com um propósito claro de vir ao mundo, não 
para destruí-lo, mas para criar e construir algo de bom, 
de trazer uma mensagem em que realmente possa-
mos acreditar e afirmar que existe beleza no mundo. 
E mais: o ser humano, despido de todas as caracte-
rizações que lhe são dadas pela sociedade possui a 
natureza fundamentalmente boa e nos cabe cultivar tal 
natureza e incentivar para que ela cresça e prospere.

A mensagem trazida pela Rede Vida tem vice-
jado ao longo de pouco mais de década e meia, mas 
os seus frutos têm sido os mais radiosos e podemos 
constatar algo que me é profundamente caro: há es-
perança no futuro para nós, seres humanos. 

A Rede Vida é a consecução dessa capacidade 
de se criar algo que pode, efetivamente, mostrar que 
as pessoas são capazes de produzir uma programa-
ção televisiva de alta qualidade, fundada no preceito 
básico de que a audiência não é medíocre ou idiota, 
mas que são seres humanos merecedores de assistir 
programas de qualidade, feitos por profissionais com-
petentes, com temas educativos e apresentados de 
maneira profissional, correta, honesta, sem uso de 
artimanhas ou apelo aos sentimentos mais baixos e 
negativos.

O balanço desses dezesseis anos da Rede Vida 
é dos mais positivos. É a vitória da ética, da crença 
nas infinitas possibilidades do ser humano, da certe-
za de que o homem será recompensado por seguir a 
conduta correta.

Mais do que uma homenagem à Rede Vida, e 
à gerência da empresa pelo jornalista João Monteiro 
de Barros Filho, presto os nossos agradecimentos ao 
trabalho que ele e sua equipe têm feito desde a funda-
ção da empresa. Agradecimentos pelas conquistas e 
resultados, por nos mostrar que somos um povo bom 
e merecedor de assistir a programas televisivos que 
sirvam para nos engrandecer e não para nos diminuir 
e humilhar. 

Agradecimentos pelas palavras de esperança, 
independentemente do credo do telespectador. Agra-
decimentos, enfim, por nos mostrar que este País é re-
almente abençoado pela mão divina e que, se fizermos 
a nossa parte, esta realmente será a terra do futuro.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Sem apanha-

mento taquigráfico.) – Sr.Presidente, Srªs Senadoras e 
Srs. Senadores, entre as diversas emendas que apre-
sentei ao Projeto de Lei nº 2, de 2011, do Congresso 
Nacional – a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2012 
–, eu gostaria de destacar, nesta ocasião, uma alte-
ração específica que proponho ao texto da LDO, al-
teração esta que reputo de grande importância, tanto 
para o Distrito Federal quanto para a infraestrutura 
brasileira em geral.

Sr. Presidente, o artigo 4º da LDO estabelece as 
prioridades e metas físicas da Administração Pública 
Federal para o exercício de 2012. Na proposta que 
nos chegou do Poder Executivo, essas prioridades, 
excluídas as obrigações constitucionais ou legais da 
União e as despesas com o funcionamento da máquina 
pública, seriam duas, basicamente: as ações relativas 
ao PAC e as ações voltadas para a superação da ex-
trema pobreza.

É incontestável, Senhoras Senadoras e Senho-
res Senadores, que ambas as prioridades definidas 
pelo Poder Executivo são da maior importância para 
o desenvolvimento econômico e social do País. O Pro-
grama de Aceleração do Crescimento e os planos de 
combate à pobreza extrema são parte fundamental do 
belo legado do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
e, de fato, são medidas responsáveis por uma transfor-
mação visível no perfil socioeconômico do País. Nada 
mais natural, portanto, que se privilegiem as iniciativas 
vinculadas a essas duas estratégias de crescimento 
econômico e desenvolvimento social.

Contudo, Sr. Presidente, quero acreditar que o 
Brasil tem potencial para crescer ainda mais, sobre-
tudo quando sabemos que esse crescimento deve ser 
acompanhado por ações que antecipem nossas ne-
cessidades infraestruturais no curto e no médio prazo.
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Sabemos, também, que um dos principais garga-
los para o crescimento brasileiro é o setor de transpor-
tes, tanto de cargas quanto de passageiros. É notório 
que o potencial brasileiro nessa área é pouco explorado.

Poderíamos fazer um uso muito mais intenso 
e muito mais vantajoso dos nossos rios navegáveis. 
Nosso relevo é particularmente favorável à implanta-
ção de milhares de quilômetros de linhas ferroviárias. 
A navegação de cabotagem é pouquíssimo explorada 
em nosso País. Em suma, contamos com soluções di-
versas para os problemas de escoamento de produção 
que nos aguardam no futuro próximo. Basta vontade 
política para implementá-los.

Muitas dessas soluções infraestruturais, é verda-
de, já estão previstas no Programa de Aceleração do 
Crescimento e, consequentemente, têm prioridade na 
captação de recursos federais. Porém, nem todas as 
obras de infraestrutura de transporte estão amparadas 
pelo PAC, e muitas dessas obras que ficaram de fora 
do Programa são absolutamente fundamentais para 
regiões específicas do País.

É nesse sentido, Sr. Presidente, que defendo a 
inclusão, no artigo 4º da LDO, das programações re-
lativas à área temática de transportes. Dessa forma, 
caso minha emenda seja aprovada, as prioridades 
de investimento para o exercício de 2012 incluiriam – 
além das ações relativas ao PAC e aos programas de 
combate à pobreza extrema – as iniciativas voltadas 
para a insfraestrutura de transporte em nosso País.

Uma vez aprovada, a emenda garantirá uma série 
de investimentos urgentes e necessários. Entre eles, 
eu destaco uma obra que é da maior importância para 
o Distrito Federal e o Estado de Goiás: o ramal ferrovi-
ário que ligará a cidade goiana de Anápolis a Brasília.

Anápolis, na qualidade de principal polo de esco-
amento da Ferrovia Norte-Sul e ponto de conexão entre 
a Norte-Sul e a Ferrovia Centro-Atlântica, será um ver-
dadeiro centro nervoso da logística ferroviária brasileira. 
A proximidade com a capital federal justifica plenamente 
esforços no sentido de integrar Brasília, o Distrito Federal 
e a Região do Entorno a esse importante complexo fer-
roviário que se criará na região central do País.

Brasília tornou-se um dos principais mercados 
consumidores do País, o que já apoiaria, por si só, a 
criação do trecho ferroviário entre a capital e Anápolis. 
Acrescente-se a isso o fato de que o Distrito Federal e 
o Entorno do DF, cada vez mais, destacam-se também 
quanto à produção agropecuária e industrial, sem men-
cionar o sempre intenso fluxo de passageiros entre o 
Distrito Federal e as cidades goianas, especialmente 
as que ficam no trecho entre Brasília e Goiânia, como 
Alexânia, Abadiânia e a própria Anápolis.

Meu pleito também é apoiado pelo fato de que a 
Valec, empresa pública responsável pela construção 
e exploração da infraestrutura ferroviária nacional, já 
está realizando estudos de impacto ambiental e defi-
nindo o traçado de novas linhas que abrangem a Re-
gião Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal 
e Entorno (RIDE/DF).

Nesse sentido, eu gostaria de recuperar, breve-
mente, a tramitação do Projeto de Lei de Conversão 
nº 18, de 2008, que gerou a Lei nº 11.772, do mesmo 
ano, e tratava, entre outros assuntos, da reestrutura-
ção da Valec.

O PLV 18/08 foi relatado, no Senado, pelo nobre 
Senador Valdir Raupp, que, em seu parecer, atendendo 
a uma de minhas grandes preocupações, incluiu Bra-
sília como um dos pontos de passagem da ferrovia EF 
354, cuja construção, uso e gozo foram outorgados à 
Valec pela Lei nº 11.772, de 2008.

Após garantirmos a inclusão de Brasília na rota 
da EF 354, Senhor Presidente, o próximo passo, na-
turalmente, passa a ser a alocação dos recursos para 
tornar realidade o que está no papel. É exatamente 
nesse sentido que se insere a alteração que pretendo 
fazer no artigo 4º da LDO.

Minha emenda, assim, pretende garantir que 
todos os avanços que temos obtido em termos de 
infraestrutura no País, especialmente em relação às 
nossas ferrovias, não se percam por falta do devido in-
vestimento. É inaceitável que Brasília, capital do País e 
uma das principais responsáveis pelo desenvolvimento 
da região central do Brasil, não seja uma das protago-
nistas nesse novo e belo cenário que se desenha com 
a construção dessa grande rede de ferrovias nacionais.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/

DEM – MT) – Nada mais havendo a tratar, a Presi-
dência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e 
aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão 
deliberativa ordinária a realizar-se amanhã, às 14 ho-
ras, a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 16, DE 2011 
(Proveniente da Medida Provisória nº 526, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 16, de 2011, que constitui 
fonte de recursos adicional ao Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social 
- BNDES; altera as Leis nºs 12.096, de 24 de 
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novembro de 2009; 12.409, de 25 de maio de 
2011, 10.841, de 18 de fevereiro de 2004, e 
12.101, de 27 de novembro de 2009; dispõe 
sobre medidas de suspensão temporária de 
exigências de regularidade fiscal; revoga dis-
positivo da Lei nº 12.385, de 3 de março de 
2011; e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 526, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia 16-06-
2011)

Relator revisor: Senador Lindbergh Farias
(Sobrestando a pauta a partir de: 18-

04-2011)
Prazo final prorrogado: 1º-07-2011

2 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-

mento 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 Requeri-
mento 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.)

4 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010 
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-

mento 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 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
184, de 2008 (nº 231/2003, na Casa de origem, 
do Deputado Bernardo Ariston), que dispõe 
sobre a criação de áreas específicas e a ins-
talação de assentos para pessoas portadoras 
de deficiência e pessoas obesas em casas de 
diversão pública e outros estabelecimentos.

Parecer sob nº 297, de 2011, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Wilson Santiago, 
oferecendo a redação do vencido.

(Relator no turno único: “ad hoc” Senador 
Paulo Paim, CDH)

6 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2010

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 3, de 2010 (nº 2.057, de 2007, na 
Casa de origem), que dispõe sobre o processo 
e julgameno colegiado em primeiro grau de ju-
risdição de crimes praticados por organizações 
criminosas; altera os Decretos-Leis nºs 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e 
3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de 
Processo Penal, e as Leis nºs 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, e 10.826, de 22 de dezem-
bro de 2003, e dá outras providências.
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Parecer sob nº 231, de 2011, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena, 
oferecendo a redação do vencido.

7 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 168, DE 1999

Discussão, em turno único, do Substi-
tutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Sena-
do nº 168, de 1999 (nº 7.127/2002, naquela 
Casa), de autoria do Senador Romero Jucá, 
que altera os arts. 140, 143, 144 e 147 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que ins-
titui o Código de Trânsito Brasileiro, de modo 
a disciplinar a habilitação de condutores de 
veículos automotores.

Parecer sob nº 568, de 2010, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator ad hoc: Senador Antonio Carlos Junior, 
favorável ao § 2º do art. 143 da Lei nº 9.503, 
de 1997, proposto pelo Substitutivo da Câmara; 
e contrário aos demais dispositivos.

8 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 56, de 2007 (nº 3.933/2004, 
na Casa de origem), que inclui a pesca indus-
trial nas atividades vinculadas ao setor rural e 
dá outras providências.

Parecer sob nº 534, de 2008, da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Rela-
tor: Senador Flexa Ribeiro, favorável, com a 
Emenda nº 1-CRA de redação, que apresenta, 
com voto vencido, ad hoc, da Senadora Ma-
risa Serrano.

9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2007 (nº 7.711/2007, 
na Casa de origem, de iniciativa do Presidente 
da República, que acresce o art. 19-A à Lei nº 
9.807, de 13 de julho de 1999, que estabelece 
normas para a organização e a manutenção de 
programas especiais de proteção a vítimas e a 
testemunhas ameaçadas, institui o Programa 

Federal de Assistência a Vítimas e a Testemu-
nhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção 
de acusados ou condenados que tenham vo-
luntariamente prestado efetiva colaboração à 
investigação policial e ao processo criminal.

Parecer favorável, sob nº 1, de 2011, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy.

10 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 102, de 2007 (no 3.129/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Eduardo Val-
verde), que altera o art. 6º da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para equiparar 
os efeitos jurídicos da subordinação exercida 
por meios telemáticos e informatizados à exer-
cida por meios pessoais e diretos.

Pareceres favoráveis, sob nos 364 e 365, 
de 2011, das Comissões de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática, 
Relator: Senador Cristovam Buarque; e de 
Constituição de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Casildo Maldaner.

11 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências.

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Não havendo mais nada a tratar, declaro 
encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 22 
minutos.)
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