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(Inicia-se a sessão às 12 horas e 10 mi-
nutos e encerra-se às 13 horas e 55 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:



Outubro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 6 40401 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB - 
AP) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Como tenho dito à Casa, essas sessões são 
destinadas à discussão das Emendas à Constituição 
que tratam da reforma política.

O Item 1...
Transcorre hoje a quinta e última sessão de dis-

cussão dessas matérias. Após, serão levadas à Ordem 
do Dia para votação.

A primeira diz respeito aos arts. 46 e 56, para redu-
zir de dois para um o número de suplentes de Senador e 
vedar a reeleição de suplente que seja cônjuge, parente 
consanguíneo ou afim até o segundo grau ou por adoção.

É o seguinte o item:

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 37, DE 2011 

(Reforma Política)

Quinta e última sessão de discussão, em 
primeiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-

tituição nº 37, de 2011, tendo como primeiro 
signatário o Senador José Sarney, que altera 
os arts. 46 e 56 da Constituição Federal, para 
reduzir de dois para um o número de suplentes 
de Senador; vedar a eleição de suplente que 
seja cônjuge, parente consangüíneo ou afim, 
até o segundo grau ou por adoção do titular e 
dá outras providências.

Parecer sob nº 382, de 2011, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Luiz Henrique, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Foi apresentada a Emenda nº 3, de Plenário. 
Sobre a mesa também a Emenda nº 4, de autoria do 
Senador Romero Jucá, que altera dizendo que, se a 
vacância do cargo decorrer de homicídio do titular, o 
suplente será convocado para exercer o mandato pelo 
período remanescente.

É a seguinte a Emenda:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em discussão. (Pausa.)

Há orador inscrito. Senador Lobão Filho. (Pausa.) 
Não está presente.

A Senadora Vanessa permutou com o Senador 
Lobão Filho.

Com a palavra a Senadora Vanessa.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
pela ordem.

Sr. Presidente, eu fui relator de uma emenda 
constitucional proposta pelo Senador Antonio Carlos 
Valadares. É uma emenda constitucional que diz res-
peito à atividade dos jornalistas no Brasil. É uma emen-
da constitucional muito importante a nosso ver. Pode 
ser que não seja para outros. Mas nós queríamos ter 
o direito de discuti-la aqui, no plenário do Senado. É 
uma questão de justiça. Se a maioria quiser rejeitá-la, 
que rejeite, mas nós queremos ter o direito de ter a 
nossa emenda constitucional, de autoria do Senador 
Valadares, que eu tive a honra e a satisfação de ser 
indicado relator, discutida. Todos os líderes já assina-
ram o pedido de que ela venha à discussão. Está ten-
do uma oportunidade... Eu não quero nem que entre 
no meio da reforma política. Eu queria ter o direito de 
que ela entrasse na Ordem do Dia para que a gente 
pudesse discuti-la.

Eu faço esse apelo a V. Exª, que é um homem 
de grande sensibilidade, homem das letras e do jor-
nalismo do nosso País.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Inácio Arruda, essa emenda, inclusi-
ve, nós tivemos oportunidade de anunciar a inclusão 
e até foi pedido que retirasse, pelo Senador Antonio 
Carlos Valadares, num dia em que não havia núme-
ro. Mas ela já está incluída na nossa pauta e V. Exª é 
testemunha das dificuldades que nós estamos tendo, 
de tal modo que estamos fazendo essas sessões ex-
traordinárias para discutir a pauta temática relativa à 
reforma política. 

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.) – 
Eu só queria que ela entrasse na Ordem do Dia para 
que a gente vencesse essa etapa do debate, da dis-
cussão. Eu sei, evidentemente, que nós não vamos co-
locar uma emenda para perder. Nós só vamos colocá-
-la para votar, porque é a última sessão que permite 
a votação, com o sentido de criar um clima favorável. 
Mas eu queria que a gente pudesse colocá-la nessa 
meta de vencer a etapa de debate.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª será atendido. Eu vou mandar incluí-la 
na pauta normal dos nossos trabalhos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE.) – Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Antonio Carlos Valadares, com per-
missão da oradora, que já está na tribuna.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PC do 
B – AM) – Não, perfeito.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pre-
sidente, com a permissão da Senadora, a Emenda é 
a de nº 33, de 2009.

O requerimento que foi apresentado à Mesa 
pede prioridade e também a dispensa dos interstícios 
regimentais. 

Então, caso realmente tenha essa possibilidade, 
V. Exª poderia marcar um dia quando, dispensando os 
trâmites regimentais, ela poderia ser votada continua-
damente em um dia só, em uma tarde só.

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

– AP) – Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Muito 
obrigada, Presidente Sarney.

Cumprimento o Senador Valadares, o Senador 
Inácio Arruda. Quero dizer que também compartilho 
com eles da mesma preocupação. Sei da importância 
desse outro projeto de emenda constitucional que está 
relacionado com a profissão de jornalistas no Brasil.

Mas, nesse momento, Presidente José Sarney, 
nós temos a oportunidade, como V. Exª mesmo disse, 
em sessões extraordinárias, de debater com um tem-
po maior pontos, questões relativas à reforma política.

E V. Exª anunciou o Item nº 01 da pauta, o Pro-
jeto de Emenda Constitucional que tem como primei-
ro signatário V. Exª, Presidente desta Casa Senador 
José Sarney, que altera os art. 46 e 56 da Constitui-
ção Federal, reduzindo de dois para um o número de 
suplentes a Senador, assim como veda que suplentes 
de candidatos ao Senado sejam cônjuges ou paren-
tes, consangüíneos ou afins até o segundo grau ou 
por adoção do titular.

Ou seja, também trata esse projeto de emenda 
constitucional da possibilidade de o suplente de Sena-
dor ou de Senadora apenas vir substituir o Senador ou 
a Senadora, o titular do mandato, e não mais sucedê-
-lo, como acontece hoje.

Em caso de afastamento definitivo do Parlamen-
tar, do titular do cargo, ou da Parlamentar, dependendo 
do período, deverá haver necessariamente eleições.

Eu quero dizer em relação a essa matéria, Sr. Pre-
sidente, que a considero da mais extrema relevância, 
apesar de, nesse tema mais amplo de reforma política, 
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todos a tratarem como uma questão a mais, como um 
apêndice, e não como uma questão de principalidade.

Mas eu penso, Senador José Sarney, que, se nós 
conseguirmos que essa emenda seja aprovada aqui e 
na Câmara dos Deputados também, estaremos dando 
um passo significativo, um passo importante, porque 
diminuir de dois para um o número de suplentes, assim 
como tratar da questão da substituição, da sucessão e 
da impossibilidade, uma vez aprovada essa proposta, 
essa medida, de que os suplentes sejam parentes, te-
nham uma ligação direta, por via de parentesco, com 
o titular ou a titular do cargo será, sem dúvida alguma, 
um avanço muito importante.

Penso também que não há maiores polêmicas 
ou divergências em torno da matéria. Portanto, caso 
não consigamos a aprovação de uma ampla reforma 
política no Brasil, deveremos conseguir aprovar ma-
térias como esta, o que seria uma boa sinalização do 
Congresso Nacional, sobretudo do Senado Federal, 
das Senadoras e dos Senadores para a sociedade 
como um todo.

Sr. Presidente, além desse Item nº 1, temos na 
pauta os Itens nºs 2 e 3, que tratam da reforma polí-
tica, respectivamente, Projetos de Emenda à Consti-
tuição nº 38 e 42.

Uma delas trata da data, altera os arts. 28, 29 e 
82 da Constituição Federal para diminuir o mandato 
de Chefes do Poder Executivo – Presidente da Repú-
blica, Governadores de Estado e Prefeitos –, ampliar 
esse mandato de quatro para cinco anos, impedindo a 
reeleição. E também trata da data da posse, que hoje 
é o dia 1º de janeiro para todos os titulares do Poder 
Executivo. A proposta passa a Presidência da Repúbli-
ca para o dia 15 de janeiro, e Governadores de Esta-
dos, do Distrito Federal e Prefeitos para 10 de janeiro.

O terceiro item, Sr. Presidente, trata exatamen-
te de emenda à Constituição – também tendo V. Exª 
como primeiro signatário – que acrescenta § 3º ao 
art. 42 da Constituição Federal, determinando que, 
uma vez aprovada uma reforma eleitoral e, sobretudo, 
um novo sistema eleitoral, esse sistema seja posto e 
analisado em um referendo que deverá ser convocado 
imediatamente.

Sr. Presidente, volto a repetir: das três matérias 
em pauta, não há grandes polêmicas, não há grandes 
divergências. Nenhum de nós ou, tenho certeza, a 
grande maioria... E foi assim não só na Comissão Es-
pecial da Reforma Política, de que tive a felicidade de 
participar como integrante, mas também na Comissão 
de Constituição e Justiça, onde não se apresentaram 
grandes polêmicas e divergências, primeiro em relação 
ao número de suplentes e à impossibilidade de paren-
tes participarem como suplentes, e quanto à questão 

de regulamentar da melhor forma e diferenciar o que 
é sucessão e o que é substituição de um Senador ou 
de uma Senadora.

Não há polêmica também em relação à data de 
posse. Entretanto, a reeleição é um assunto polêmico.

Quero dizer que, de minha parte, tenho opinião 
contrária à reeleição. Entretanto entendo, como enten-
deram os membros da Comissão Especial da Reforma 
Política, que, se não se permite mais a reeleição, de-
veríamos, no mínimo, ampliar os mandatos dos Che-
fes ou das Chefes do Poder Executivo, e assim traz a 
medida provisória.

Gostaria, Sr. Presidente, de aproveitar este mo-
mento para falar da reforma política como um todo.

Primeiro, seria importante que fizéssemos, efeti-
vamente, uma reforma política no Brasil. Nós persegui-
mos esse ponto, perseguimos esse objetivo há alguns 
anos. Pelo menos nos doze últimos anos, período em 
que fiquei na Câmara dos Deputados, ao encerramen-
to de cada eleição o tema voltava à pauta, voltava ao 
debate. E, nesses últimos anos pelo menos, nós não 
conseguimos avançar muito, de forma significativa, na 
aprovação de uma reforma política. Todas elas foram 
transformadas em meras reformas eleitorais. Algumas 
delas, como a última, Senador Simon – a quem agra-
deço por ter permutado comigo –, não apenas apelida-
da de reforma eleitoral, mas de minirreforma eleitoral, 
uma pequena reforma eleitoral.

Penso que seria importante que a sociedade como 
um todo e não apenas os políticos, aqueles detentores 
de mandato – porque políticos são todos e todas no 
Brasil, o cidadão é essencialmente um ser político –, 
fizesse uma análise acerca do sistema eleitoral vigen-
te no Brasil. E uma análise crítica, porque a política 
interfere na vida de cada um: o preço do feijão, a uni-
versidade gratuita, o ensino e a saúde de qualidade, 
tudo isso depende de decisões políticas. Então, todo 
ser humano, por natureza, é um ser político. 

Precisaríamos, como precisamos, envolver a 
sociedade neste debate. Não é fácil, porque não é 
um tema que sensibiliza a sociedade, que enxerga na 
questão política, no tema de reforma política quase 
que um tema exclusivo daqueles detentores de man-
dato ou que têm uma militância política mais efetiva, 
com filiação partidária.

Eu digo isto, da necessidade de envolver a po-
pulação, porque é exatamente o sistema político que 
reflete as decisões políticas. E eu, particularmente, sou 
muito crítica do sistema político vigente no Brasil – há 
muito tempo, é bom que se diga.

É um sistema que não tem comparativo no mun-
do, porque aqui as pessoas, as eleitoras, os eleitores 
votam em um candidato, mas, para que um candidato 
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se eleja, o partido ou a coligação tem que alcançar um 
tal de cociente eleitoral, e muitos não compreendem por 
que aquela ou aquele em que ele votou, que foi muito 
bem votado, não se elegeu. É exatamente por conta 
do cociente. Mas, enfim, dando a possibilidade de o 
eleitor votar na pessoa nós tornamos a política brasi-
leira extremamente personalista, colocamos as ques-
tões pessoais acima e adiante das questões políticas 
mais gerais, dos programas políticos que orientam ou 
que devam orientar a conduta de cada um de nós que 
aqui estamos e aqui chegamos porque formos eleitos 
em nossos Estados, nas unidades da federação que 
aqui representamos.

Então, creio que um dos pontos fundamentais que 
ainda não estão em debate nessas sessões extraordi-
nárias de agora seria aproveitarmos a oportunidade e 
fazermos efetivamente uma reforma política profunda, 
que mudasse o sistema eleitoral. E qual foi a propos-
ta apresentada pelo Relator da Comissão Especial 
na Câmara? Uma proposta que garante um sistema 
misto, porque muitos dizem que a cultura brasileira do 
eleitor ou da eleitora é votar na pessoa, na Maria, no 
José, na Regina, não João e não nos partidos políticos. 

Pois essa cultura nós precisamos mudar. O esco-
lhido tem que ser o programa, tem que ser a orientação 
política, econômica, social que determinada agremia-
ção política queira dar para aquele país ou para aquele 
Estado. Esta seria a principal. E nós nada mais somos 
do que representantes dessas idéias que seriam mui-
to maiores. Deveríamos iniciar por isso, fazendo isso. 
Mas, como não temos a cultura, como muitos dizem, 
o Brasil não tem essa cultura, há muitos anos vota 
em pessoas, vamos iniciar com o sistema misto, en-
tão, Senador Valadares. Um sistema em que tenha a 
população ainda a oportunidade de votar diretamente 
em um candidato com o voto e votar na lista partidária. 

Acho que seria um bom começo para iniciarmos 
a mudança de cultura que considero fundamental, es-
sencial para a consolidação da democracia e para o 
avanço político no Brasil.

Um outro tema polêmico é que não ainda está, 
mas que eu considero fundamental e talvez esses dois 
temas sendo os principais prejudiquem a aprovação 
da política como um todo. 

O segundo tema que eu entendo fundamental 
é exatamente o financiamento público e exclusivo de 
campanha, para deixar o capital financeiro, econômico 
bem distante da política, bem distante, bem distante! 
Eu acho 

Acho que isso seria fundamental. Ou então achar-
mos uma forma de que as empresas privadas, pes-
soas físicas ou jurídicas contribuam, mas que essa 

contribuição vá para um fundo, e que esse fundo seja 
dividido entre os candidatos.

Como nós vemos, Sr. Presidente – e eu já vou 
concluir –, a reforma política é algo complexo e difícil de 
ser aprovado nas duas Casas, uma com 81 membros, 
outra com 503, de partidos diferentes, de ideologias 
diferentes; as divergências vêm dentro de um mesmo 
partido; dentro de um mesmo partido vemos bancadas 
divididas. Mas, enfim, hoje aqui estamos discutindo 
parte das propostas relacionadas a reforma política. 
Sou muito simpática a ela e penso que todos devemos 
fazer um grande esforço para aprovar, sobretudo, a pro-
posta que trata da suplência de Senadores. Tenho lido 
e compartilho com as críticas que a imprensa vez ou 
outra divulga em suas páginas ou telejornais, críticas 
de que não é possível, Senador Aloysio, que tantos 
suplentes de Senadores assumam por tanto tempo 
este cargo que aqui está.

É exatamente com este objetivo de tratar de forma 
diferenciada o que é substituição de sucessão, impon-
do limites a quem pode, quem tem condições legais de 
ser suplente de Senador ou Senadora e estabelecen-
do a diminuição dos candidatos. Não é uma proposta 
polêmica; depende mais das Srªs e Srs. Senadores do 
que da Câmara dos Deputados. Poderíamos, Senador 
Valadares, quem sabe, apartar essa proposta, uma pro-
posta simples do conteúdo mais geral das propostas de 
reforma política de tal sorte que pudéssemos aprovar.

Por fim, Sr. Presidente, eu não poderia deixar 
esta tribuna sem levantar outro aspecto que considero 
importante – e levanto junto com minha grande preo-
cupação: a partir de uma grande movimentação que 
existe hoje no Parlamento brasileiro, a de se aprovar 
uma de todas as propostas, que é exatamente a proi-
bição de coligações. Seria não apenas uma injustiça 
a muitos partidos, mas também um golpe profundo 
na democracia caso essa proposta fosse aprovada de 
forma isolada, Senador João Durval. 

Afinal de contas, a democracia prevê liberdade 
ampla, e essa liberdade diz respeito à possibilidade 
de os partidos se unirem em determinados momentos 
para, juntos e assim mais fortalecidos, concorrerem a 
determinadas disputas eleitorais. Não apenas eu, mas 
também o meu Partido – agora concluo mesmo, Pre-
sidente Mozarildo – o PC do B, vemos a possibilidade 
do fim das coligações com muita preocupação. Digo 
que olhamos não apenas pelos olhos do nosso Parti-
do, que, apesar de ser o partido mais antigo do Bra-
sil, ainda é, do ponto de vista institucional, um partido 
pequeno; não somos um grande partido.

Portanto, temos tradição de atuar de forma coli-
gada. Mas para além do PC do B, nós encaramos essa 
proposta – aqui está o Senador Inácio Arruda, que é 
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membro da Comissão de Constituição Justiça e Cida-
dania, Líder do meu Partido, que muito tem lutado na 
CCJ para que essa proposta não vingue, porque se-
ria, efetivamente, um golpe não no partido “A” ou “B”, 
mas seria um golpe profundo na democracia e muito 
lutamos para que seja amadurecida.

Muito obrigada, Presidente Mozarildo.

Durante o discurso da Sra. Vanessa Gra-
zziotin, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mozarildo Cavalcanti.

O SR PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, pelo menos a quarta e a quin-
ta reunião saíram, ontem e hoje, porque na primeira, 
na segunda e na terceira não houve quorum. Então, 
estamos aqui na última sessão para debater a impor-
tante matéria da reforma política. Não sei se V. Exª 
pode me informar como está a reunião da Comissão 
da Câmara dos Deputados, onde eles também estão 
discutindo a matéria. O relator, do PT, confiava que o 
Lula estaria lá dando cobertura total, mas, depois de 
uma reunião do Presidente com os partidos políticos, 
ele voltou atrás e disse que ia esperar para se mani-
festar, porque ainda não tinha um apoio certo, deter-
minado sobre essa matéria. 

Quanto aos projetos de hoje, não tem o que 
discutir.

Acho que o Presidente Sarney foi muito compe-
tente. Vai ser aprovado por unanimidade.

Reduzir de dois suplentes para um, uma emen-
da dizendo que suplente não pode ser pai, mãe, filho, 
namorada, irmão ou coisa que o valha e a emenda 
do chefão da Comissão, que é o Presidente Dornel-
les, terminando com aquela história de o Senador se 
candidatar a Governador e assumir o suplente... Não 
assume mais. Então, não vai ter mais aquela história 
de assumir o suplente que, cheio de dinheiro, bancou 
para eleger o Senador que, dois anos depois, foi elei-
to Prefeito.

Que bom se tudo fosse assim! Que bom se toda 
reforma política fosse tão tranquila como esta! Tranqui-
la para nós, porque tem gente que não está gostando. 
Tem muito filho, muito parente que não está gostando.

A outra é profunda, uma reforma emocionante. 
Eu até hoje não entendo como os constituintes tiveram 
a genialidade de colocar a posse dos Governadores 
e do Presidente em 1º de janeiro. É uma atitude pelo 
menos inédita. Eu não me lembro de Constituição, no 
mundo, em qualquer momento, nem de clube de fu-

tebol, que estabeleça que a Presidência assume em 
1º de janeiro. Eu nunca vi! A única coisa que eu vi no 
dia 1º de janeiro foi, naquela época dos bailes de ré-
veillon, dar posse para a rainha. A rainha era coroada 
nos bailes de réveillon, no dia 1º de janeiro. Disso eu 
me lembro. Fora isso, só os constituintes tiveram essa 
genialidade. No mesmo dia, dia 1º, Governador... Isso 
nós estamos reformando. Vai ser unanimidade. Uma 
coisa muito profunda, muito significativa.

Outra coisa, esta positiva, do Senador Dornelles, 
é que vamos para o referendo. Correto. A melhor coisa 
é nós levarmos as decisões aqui para o povo. Eu sou 
totalmente favorável a referendo e totalmente favorável 
a plebiscito. Sempre defendi. 

Eu acho que as manifestações populares, como 
existem em vários países, em que inclusive determina-
das moções são levadas à opinião pública, são muito 
importantes, embora a última vez em que fizemos isso 
foi um fracasso total para mim, que foi na questão do 
parlamentarismo. Tínhamos certeza de que ia passar 
o parlamentarismo e eu paguei os meus pecados. Fui 
um dos coordenadores que lideraram a campanha 
do impeachment, em que cassamos o mandato do 
Presidente. Mas, depois, na hora do plebiscito, o que 
nos levou a perder o parlamentarismo foi a frase que 
os presidencialistas usavam: “se é bom, ele fica; se é 
ruim, a gente tira”. Só saiu um em toda a vida, que foi 
o Collor, mas parecia que aquilo era rotina, que era 
a coisa mais normal do mundo. E o impeachment do 
Collor ajudou a derrubar o parlamentarismo. 

Sr. Presidente, hoje, terminamos de votar na co-
missão uma matéria que é mais polêmica que essa, 
que é permitir coligação partidária só para eleição 
majoritária. Eu acho essa matéria que foi votada lá 
muito importante. O ilustre Líder do Partido Socialista 
e o ilustre Líder do PCdoB me deram a gota d’água 
para votar favorável, quando eles me garantiram que 
o PCdoB não tem problema e que o Partido Socialista 
não tem problema. Esse era o medo que eu tinha. Va-
mos reconhecer a dignidade, a seriedade e a correção 
do PCdoB e a dignidade, a seriedade e a correção do 
Partido Socialista. No momento em que o Senador 
Arruda disse “Fique tranquilo que o PCdoB não tem 
problema”, no momento em que o Senador Valadares 
disse “Fique tranquilo que o Partido Socialista não tem 
problema”, eu estou tranquilo. O resto, que se dane!

Eu não posso me lembrar o nosso Presidente 
Tancredo... Coisas interessantes. Nossas discussões. 
Naqueles espaços da organização do governo, tive 
convívio, amizade e discussões muito grandes com 
ele, não para composição de governo, pois nem ele me 
pediu palpite, nem eu entendia nada, mas sobre como 
fazer, como íamos levar. Aí, ele me fez uma pergunta, 
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de supetão, que eu não entendi: “Pedro, o que acha da 
sublegenda?”. Eu disse: “Como é que é?”. Ele disse: 
“O que você acha da sublegenda?”. Eu disse: “Olha, 
Dr. Tancredo, eu acho uma loucura”. Essa sublegenda 
que criaram aqui foi um escândalo. 

Como o PSD, a Arena estava se decompondo, 
não conseguiam mais manter as brigas internas, a 
forma que eles encontraram foi a sublegenda. Então, 
o antigo PSD dava um membro, a antiga UDN dava 
outro membro, o antigo PDC ou PRP, sei lá o quê, 
dava outro membro. Os três se reuniam e somavam. 
Eu disse: eu acho um escândalo. Pois ele riu e disse: 
“Pois eu não acho”.

O Dr. Tancredo disse que para ele a sublegenda 
era a supremacia da democracia e deu como exemplo 
o Uruguai. Disse: “Você reparou, Simon, que no Brasil, 
na eleição para presidente da República, a gente faz 
uma luta, mas vai lá um grupinho, se reúne e escolhe 
um candidato a Presidente como foi com Juscelino? 
Foi uma briga no PSD. Os donos do partido queriam o 
Nereu Ramos, a novidade do partido queria o Jusce-
lino e ganhou o Juscelino. Do outro lado, o JK parece 
que nem queria ganhar a eleição e trouxeram um tal 
de Lott. E toda a campanha foi feita em torno de dois 
nomes que foram escolhidos. Todo o Brasil era obri-
gado a escolher entre os dois”. No Uruguai, ele dizia: 
“No Uruguai, não. No Uruguai, cada partido debate, 
as minorias discutem e as minorias têm o direito de 
apresentar candidato inclusive. Um partido pode ter 
três candidatos e aí o povo vai escolher”. 

O povo não vai escolher a ditadura do partido da 
maioria, do MDB. Se tivesse uma disposição, nós irí-
amos debater as diversas forças do MDB. No PSDB, 
estaria lá, na eleição passada, o Serra de candidato 
de um lado e o Governador de Minas Gerais, o Aécio, 
candidato de outro lado. 

Eu nunca tinha pensado nisso, mas achei uma 
forma interessante. E achei que o Dr. Tancredo tinha 
razão. Realmente era uma expressão da democracia. 
O povo ia votar entre as grandes figuras naquele que 
ele quisesse. 

Eu não creio que a votação que nós tivemos lá 
passe na Câmara. Tenho medo. E como diz o Sena-
dor Valadares, na Câmara, a maioria dos Deputados 
foi eleita na base das coligações e a maioria prova-
velmente não aceita a tese que nós estamos votando 
aqui. Seria uma pena. Eu defendo...

O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – 
Senador, V. Exª permite o aparte?

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Já 
lhe darei.

Eu defendo o fim da coligação partidária, a não 
ser para as eleições majoritárias.

E eu não aceito o PMDB com a tese de transfor-
mar as eleições para Deputado em majoritária. 

Já imaginou, Senador, no Ceará, 22 Deputados 
Federais, com 22 candidatos a eleição majoritária? 
É uma loucura! Não sei como vai terminar uma coisa 
dessas.

Até fiz a proposta de que o partido faria a lista. 
Na eleição, o eleitor vota na lista, vota no partido: eu 
quero a lista do PMDB ou quero a lista do PT; eu que-
ro a lista não sei o quê. E há um segundo voto: dentro 
da lista, ele vai votar no candidato que ele quiser. Em 
vez de só votar na lista, que ficaria com os donos do 
partido, para que escolhessem, não: escolhe, mas não 
é o primeiro, o segundo, o terceiro. No segundo voto, 
se eu votei no PMDB, a minha lista é do PMDB. Lá na 
fila dos candidatos a Deputado Federal, vou escolher o 
meu candidato. Aí é discutível, mas escolher só como 
quer o PMDB, a lista feita pela direção do Partido... Que 
bom que um dia vamos chegar a isso, mas não temos 
seriedade suficiente para permitir isso.

A outra é o PT. Na Constituinte, imaginem, o PT 
não quis votar; a Constituição não foi votada pelo PT. 
Ele não esteve lá na hora da votação. Imaginem se 
votássemos, naquela época, o que o PT quer agora, 
que é votar na legenda? Vota-se na legenda e a lista 
é daquele partido, daquela legenda. O PT iria berrar, 
porque nunca teria se constituído como partido.

Mas agora o PT está nadando em alegria. As 
pesquisas dão PT em primeiro lugar, com 30, não sei 
quantos por cento. Então, o PT quer que o voto seja ma-
joritário. Vota-se no PT e depois a lista é aquela do PT.

Não dá para fazer isso, porque isso é a ditadura 
do grande partido. O ideal, na minha opinião, repito, 
seria o voto distrital. Não é à toa que existe na maio-
ria dos partidos do mundo o voto distrital e na maioria 
dos países do mundo moderno ele funciona. Eu acho 
que seria o ideal.

O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – 
Senador Pedro Simon, V. Exª manifesta a sua preocu-
pação, o seu desejo de que o Senado pudesse votar a 
reforma política. Eu queria dizer a V. Exª que o Senador 
Eunício Oliveira terminou hoje, na Comissão de Jus-
tiça, a votação de todos os projetos examinados pela 
Comissão de Reforma Política. Atuou com muita com-
petência, com muita firmeza, de modo que o trabalho 
feito pela Comissão de Reforma Política foi convalida-
do pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, hoje presidida pelo Senador Eunício Oliveira. De 
modo que eu diria a V. Exª que vou fazer um apelo ao 
Senador José Sarney para que, no momento em que 
ele considerar importante, convoque algumas sessões 
extraordinárias dedicadas exclusivamente ao exame e 
à votação da reforma política. O Senado, pelo menos, 
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tem que dar uma resposta à sociedade que votou a 
reforma política, mesmo que a Câmara dos Deputados 
possa modificar ou possa aprovar. Mas, o importante 
é o Senado dar uma resposta à sociedade que votou 
aqui a reforma política. Muito obrigado.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Recebo com muito respeito a manifestação de V. Exª. 
Eu tinha feito isso no meu discurso de ontem. Mas, o 
meu pronunciamento não tem 10% do valor do seu 
pronunciamento. V. Exª dizer que vai procurar o Presi-
dente Sarney para fazer isso que V. Exª está dizendo 
é muito importante. 

Vou falar cá entre nós: se a votação dessa ma-
téria for feita em reuniões que nem esta, não vai ficar 
bem para nós, porque o que a imprensa vai publicar 
é que não levamos a sério; que foi feita uma matéria, 
o seu trabalho foi muito importante, mas o contexto, o 
conjunto do Senado não levou a sério. 

Então, V. Exª dizer que fizéssemos um rolo com-
pressor de um grande debate, de uma grande discus-
são, de uma grande participação do contexto, até para 
que a sociedade visse que estamos fazendo isso, acho 
que é o mínimo que podemos fazer. 

Felicito V. Exª. Como presidente da Comissão, 
V. Exª teve uma atuação muito importante. Só V. Exª 
mesmo. Quando começou a fazer o trabalho, não me 
passava pela cabeça; eu achava que ia ficar no pri-
meiro, ia ser um debate, não sei o quê, não ia acon-
tecer, não ia resolver nunca. Quando vi, V. Exª estava 
lá, estava aberta a discussão. Aliás, para V. Exª e para 
o Presidente da Comissão de Justiça, tenho que tirar 
o chapéu para os dois. Está abeta a discussão, fala e 
fala; vamos colocar em votação. E está sendo levado a 
sério, e está tendo contexto certo. Não é o ideal, mas 
está tendo um contexto. Agora, quando V. Exª diz que, 
na hora de votar, antes de votar, seja feito esse esfor-
ço de debate e de discussão, V. Exª está salvando o 
Senado e salvando a reforma.

Meus cumprimentos.
O Sr. Eunício Oliveira (Bloco/PMDB – CE) – 

Senador Pedro Simon, para aproveitar a oportunida-
de da sua fala tão brilhante, V. Exª que é o histórico 
do nosso PMDB, que coloca as coisas sempre com 
muita verdade, com muita clareza, quero homenagear 
também o Presidente da comissão criada para a aná-
lise da reforma política, Senador Dornelles, que, com 
esse seu jeito manso, carinhoso e firme, conduziu até 
à comissão todas as matérias em forma de PEC ou 
de PLS. A Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania termina hoje, nesta manhã –acabamos de votar 
–, a última matéria referida por V. Exª, a questão das 
coligações partidárias, que era uma preocupação de 
todos nós. Ali, pela maioria absoluta dos votos e com a 

presença maciça dos Senadores que compõem aque-
la CCJ, aprovamos lá a última matéria. V. Exª vem ao 
plenário, o Senador Dornelles faz um requerimento ao 
Presidente Mozarildo Cavalcanti para que encaminhe 
ao Presidente desta Casa, Senador Sarney, a preo-
cupação de todos nós de cumprir o papel que temos 
diante das responsabilidades com o povo brasileiro de 
fazer uma reforma política de profundidade. Os que não 
acreditam que é possível fazer-se uma reforma política, 
aqueles que acham que nós devemos deixar sempre 
como está porque mudar, mexer, pode criar algum tipo 
de problema não têm o nosso apoio. Por isso, quero 
parabenizar V. Exª pelo brilhante pronunciamento que 
fez hoje na comissão – e o reafirma aqui no Plenário 
do Senado –, parabenizando o Senador Dornelles, que 
conduziu tão bem essa comissão, e, obviamente, agra-
decendo, na data em que se comemoram 23 anos da 
nossa Constituição brasileira, a Constituição Cidadã, 
que V. Exª ajudou a construir junto com o nosso sau-
doso Ulysses Guimarães, aproveito esta oportunidade 
para dizer que me sinto muito feliz pelo dever cumprido 
como Presidente da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania. E agradeço também a todos os senhores 
que compõem aquela Comissão, aqui a meu lado, o Se-
nador Aloysio Nunes, o Senador Dornelles, o Senador 
Aníbal, o Senador Crivella, o Senador Pedro Taques e 
tantos outros companheiros que compõem a Comissão 
de Constituição e Justiça. Quero deixar aqui registrado 
o meu agradecimento, porque em todas elas tivemos 
quórum para debater, discutir, votar, aprovar ou rejeitar 
as matérias que foram encaminhadas àquela CCJ. Da 
nossa parte, dever cumprido, Senador Pedro Simon. 
Muito obrigado.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Agradeço muito o aparte de V. Exª, mas, de modo mui-
to especial, agradeço a referência que V. Exª terminou 
de fazer. Eu não me dava conta, foi exatamente hoje, 
5 de outubro, um dos dias mais magníficos da histó-
ria deste Congresso Nacional, quando foi promulgada 
a Constituição; a figura do Dr. Ulysses levantando a 
Constituição, a Constituição Cidadã.

Eu não fui Constituinte. Deus me castigou. Sou 
parlamentar há sessenta anos; na hora da Constituinte, 
eu era Governador do Rio Grande do Sul, com uma 
raiva danada porque queria estar aqui. Sexta, sábado 
e domingo, eu vinha para cá, ia à casa do Dr. Ulys-
ses, inclusive, e participava da discussão toda como 
se estivesse aqui.

Foi realmente um dia muito bonito. Foi difícil. O 
Dr. Tancredo. Eu olho para V. Exª e fico sempre com 
medo, porque sobrinho do Tancredo e sobrinho-neto 
do Dr. Getúlio Vargas, imaginem a força desse ho-
mem! Imaginem a mistura do sangue de Getúlio com 

OUTUBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL10



40410 Quinta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2011

o sangue do Tancredo, a capacidade de um com a 
capacidade do outro, está aí. Só que V. Exª ainda é 
mais perfeito, é um silêncio mais decisivo, e fala na 
hora em que deve falar. 

A Constituição foi um momento muito importante.
A vida dá muitas voltas. Na Constituinte, a nos-

sa ansiedade, que até hoje é a de V. Exª, era os direi-
tos individuais. Foi uma ânsia, porque para nós, ali, o 
fundamental era garantir o direito individual, o direito 
da defesa, contra a violência e o arbítrio da União. E 
eu era um fanático nesse sentido. Hoje eu vejo que a 
vida dá volta. Hoje até, de certa forma, continuo com 
as mesmas ideias, a mesma luta, a mesma garra, mas 
tem alguma coisa que temos que mexer. Por exem-
plo, o Supremo Tribunal impediu uma lei votada pelo 
Congresso Nacional de que nos últimos dias de uma 
eleição não pode ter pesquisa. Está provado hoje, está 
provado que em muitos lugares a pesquisa decide elei-
ção, e pesquisas de má-fé, não estou falando dessas 
pesquisas responsáveis, compreensíveis, não. Estou 
falando daquelas de má-fé, daquelas que são feitas 
às vezes pela única rádio que tem no Município e que 
é dona de tudo e faz a pesquisa e decide. Então nós 
apresentamos um projeto de lei. Não pode. Se não 
me engano, são 15 ou 30 dias. Não pode. O Supremo 
derrubou: “Não, mas é cláusula pétrea. O direito é o 
direito de verdade e a pesquisa tem que ser feita até 
a boca de urna”. 

Então eu felicito aquela Constituinte. Eu acho que 
foi um momento muito importante. O velho Ulysses e 
aquela equipe fantástica. O Covas. O Covas, para mim, 
é uma das pessoas por quem tenho mais carinho, mais 
respeito, mais admiração em toda a minha vida, mas 
o Covas cometeu um erro: se não é o Covas, passava 
o parlamentarismo. Nós tínhamos conseguido quatro 
anos com o parlamentarismo; perdão, cinco anos com 
o parlamentarismo. O Sarney concordava em abrir mão 
de um ano com o parlamentarismo. 

Teve uma reunião de todos os governadores do 
MDB, e eram todos da seção de Sergipe. Está ali, o 
único que está ali é o Valadares, era a ovelha negra, 
que não era nossa, não era do MDB, e na reunião dos 
governadores no Rio eu defendi o seguinte – até eu 
saí mal no Rio Grande do Sul, as manchetes no Rio 
Grande do Sul me desmoralizaram: Simon defende 
oitos anos para Sarney. 

O que eu disse que, para mim, com parlamen-
tarismo, não me importava o tempo do presidente. Na 
França, eram oito anos; o de Gaulle era oito anos. É 
indiferente. 

Esse foi um dos erros que nós cometemos ali. O 
outro foi a medida provisória. A medida provisória foi 
feita com o parlamentarismo. Caiu o parlamentarismo e 

não caiu a medida provisória. Eu vim aqui, virei, briguei. 
A medida provisória, caindo o parlamentarismo... Mas 
já foi votada, era emenda de redação. Porque a medida 
provisória era da essência do parlamentarismo. Caiu 
o parlamentarismo, caiu a medida provisória. Eu dizia 
para o Jobim: “Mas Jobim, é emenda de redação!” E 
os caras não tiveram coragem. 

Mas foi um grande dia, Sr. Presidente. Até vejo V. 
Exª presidindo a sessão na hora em que estamos falan-
do na Constituinte, no seu aniversário. É um momento 
histórico. Ninguém melhor do que V. Exª para lembrar 
a figura do Dr. Ulysses, que presidiu a Constituinte.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, 
o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro 
Taques.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT 
– MT) – Senador Pedro Simon, V. Exª nos deu uma 
aula de história e de Ciência Política. Muito obrigado 
pela comparação que muito me honra.

Passo a palavra a S. Exª o Senador Eduardo 
Suplicy. 

V. Exª terá o tempo regimental. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 

discutir. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente Se-
nador Pedro Taques, querido Senador Pedro Simon, 
que, com sua experiência, nos brinda com uma análise 
tão significativa e historicamente importante para que 
aperfeiçoemos o sistema de eleições em nosso País, 
consubstanciado na reforma política, quero aqui trans-
mitir alguns pontos que avalio importantes, Senador 
Anibal Diniz, para nós do Partido dos Trabalhadores.

No que diz respeito à questão da eleição de su-
plentes de Senadores, acho muito positiva essa ini-
ciativa de se vetar a eleição de suplente de Senador 
que seja cônjuge, parente consanguíneo ou afim do 
titular, até o segundo grau ou por adoção. Estou de ple-
no acordo com essa proposição que nós vamos votar.

Quanto à questão da redução do número de 
suplentes para um, acho positivo, assim como acho 
positivo que haja a proibição de eleição de suplente, 
cônjuge ou parente consanguíneo, conforme mencionei. 
Também avalio que seria ideal que tivéssemos apenas 
Senadores eleitos diretamente pelo povo.

Desde quando aqui cheguei, apresentei algu-
mas proposições. Primeiro, um projeto de lei, mas, 
depois, tendo verificado que precisaria ser por propos-
ta de emenda à Constituição, apresentei proposição 
no sentido de que, quando os eleitores elegerem um 
Senador, também elejam qual o primeiro e o segundo 
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suplente, dentre até três ou quatro nomes indicados 
pelas coligações ou partidos.

A proposta apresentada pela proposição de inicia-
tiva do Presidente José Sarney, examinada e aprova-
da pela Comissão de Reforma Política, presidida pelo 
Senador Francisco Dornelles, estabelece:

III – mantém a convocação do suplente 
em caso de afastamento temporário ou defini-
tivo do titular, mas na hipótese de vaga deter-
mina a realização de nova eleição, na seguinte 
conformidade:

a) se a vaga ocorrer até cento e vinte dias 
das próximas eleições gerais, sejam municipais 
ou federais e estaduais, o novo Senador será 
eleito em pleito simultâneo a essas eleições;

b) se a vaga ocorrer dentro de cento e 
vinte dias das próximas eleições gerais, sejam 
municipais ou federais e estaduais, o novo 
Senador será eleito em pleito simultâneo às 
eleições gerais subsequentes;

Eu acho que isso é interessante, na medida em 
que se caminha na direção de haver Senadores que 
substituirão os titulares, mas que também serão elei-
tos pelo povo. Então, quanto mais avançarmos nessa 
direção, acho positivo, assim como também conside-
ro importante que não haja convocação de suplente 
durante os períodos de recesso do Poder Legislativo.

No que diz respeito à questão do mandato de 
cinco anos e da coincidência de mandatos entre os 
níveis federal, estadual e municipal, aqui expresso mi-
nha opinião favorável à continuação de mandatos de 
quatro anos. Eu acho que quatro anos é um período 
razoavelmente significativo para que aquela pessoa ou 
os partidos que tenham propósitos muito claros sobre 
o que fazer coloquem em prática esses propósitos ao 
longo de quatro anos. E, obviamente, se o seu mandato 
for muito positivo no sistema atual, que permite uma 
reeleição, essa pessoa e o partido poderão disputar 
ou, mesmo se a gestão for muito positiva, alguém que 
faça parte daquela equipe terá condições de ser eleito 
para dar continuidade aos propósitos. Por isso, avalio 
que quatro anos é um tempo adequado de gestão.

Por outro lado, avalio que será positivo - neste 
ponto, concordo com o Senador Aloysio Nunes Ferrei-
ra, que é do meu Estado também - que continuemos a 
ter eleições a cada dois anos, ora para o nível federal 
e estadual, ora para o nível municipal.

Parece que a prática do exercício da democracia 
das eleições a cada dois anos é algo muito saudável 
para o Brasil, para nós brasileiros. Acho que também 
há vantagens em se distinguir ora a ênfase a um ní-
vel federal ou estadual, ora a ênfase a um nível local. 

Nesse sentido, estou de acordo com V. Exª – há pouco, 
estávamos dialogando a respeito. Então, quero aqui 
expressar esse meu sentimento.

Acho também positiva a proposta de emenda à 
Constituição que coloca que, para entrar em vigor a lei 
ou emenda à Constituição que altera o sistema eleitoral, 
estabelecido por aprovação do Congresso Nacional, 
esse seja aprovado previamente em referendo. Acho 
isso muito positivo. Portanto, estou de acordo.

No que diz respeito a outros itens da reforma 
política, expresso aqui minha opinião favorável a que 
tenhamos o financiamento público de campanha. Caso 
prevaleça também, lado a lado do financiamento pú-
blico, a possibilidade de contribuições de pessoas 
físicas e jurídicas, então, que essas sejam limitadas, 
em seu respectivo montante, a cada contribuinte, pes-
soa física ou jurídica, individualmente, mas com uma 
característica, qual seja: a transparência, em tempo 
real, das contribuições públicas de pessoas físicas ou 
jurídicas. Portanto, que cada candidato, cada partido 
político registre, no seu respectivo sítio eletrônico, a 
respectiva contribuição, de tal maneira que, quando 
chegar, digamos, o dia 30 de setembro, véspera do 
primeiro domingo de outubro, conforme a tradição de 
nosso calendário eleitoral, os eleitores já saberão, to-
marão conhecimento de todas as contribuições feitas 
para aquele candidato e também para o respectivo 
partido político.

Esse foi o procedimento que adotei quando, em 
2006, fui candidato ao Senado, pela última vez, oca-
sião em que tive 8.986.807 votos, que corresponderam 
a 48% dos votos no Estado de São Paulo e a 51,3% 
dos votos no Município de São Paulo.

Assim, Sr. Presidente, eu espero que possamos 
avançar significativamente no aperfeiçoamento do sis-
tema político e eleitoral brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT 

– MT) – Senador Eduardo Suplicy, parabéns pela vos-
sa fala!

Eu quero cumprimentar os alunos de vários cursos 
da Universidade privada Nove de Julho que se encon-
tram aqui presentes. Muito obrigado pela presença. (Pal-
mas.) A presença dos senhores e das senhoras honra 
esta Casa. Muito obrigado pela presença. (Palmas.)

Passo a palavra ao Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, telespectadores da TV e ouvintes da Rádio 
Senado, Senador Aloysio Nunes, estou sentindo que 
tive que atravessar a sua frente, mas foi por uma ordem 
de inscrição, e eu peço a sua autorização, por favor.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Senador Anibal, 
V. Exª, evidentemente, está plenamente no seu direito 
e na ordem regimental das inscrições. É que eu estava 
inscrito para discutir o item seguinte e sinto não poder 
ficar no plenário para assistir a seu pronunciamento, 
porque eu devo ir agora para ter uma entrevista com o 
Presidente do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, 
tenho que sair do plenário.

Um abraço aos alunos da Uninove! (Palmas.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sr. Presi-

dente, a iniciativa do Presidente José Sarney em fazer 
um conjunto de sessões extraordinárias, exclusivas para 
a discussão da reforma política, é algo que considero 
da máxima importância, exatamente porque as ses-
sões multitemáticas acabam diluindo por demais este 
assunto, que merece dedicação exclusiva dos Sena-
dores neste momento, principalmente nesta reta final 
do ano de 2011, quando temos de concluir o trabalho 
iniciado pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
finalizou hoje todas as análises e discussões a respeito 
das proposições, das propostas de emendas constitu-
cionais relativas ao modelo utilizado pelo Brasil no que 
diz respeito às questões políticas. Então, essa refor-
ma política, essa reforma eleitoral é um assunto que 
realmente requer a atenção de todos, de preferência 
de maneira exclusiva, como está acontecendo hoje, 
quando todos emitem opinião sobre as várias PECs 
que estão em pauta para discussão aqui no Senado.

Duas delas têm merecido a nossa atenção espe-
cial. Uma delas é a PEC nº 38, que propõe a eliminação 
da reeleição dos mandatos executivos com o aumento 
do tempo de mandato de quatro para cinco anos. 

Essa proposta teve a relatoria do Senador Re-
nan Calheiros, que se mostrou contra a extensão do 
mandato, justamente porque, dessa forma, terminaria 
com o instituto da reeleição.

Eu quero manifestar aqui, como Senador da Ban-
cada do Estado do Acre e também como integrante 
da Bancada do Partido dos Trabalhadores, uma opi-
nião que, acho, está além da opinião de um militante 
partidário, mas, sim, de alguém que se preocupa com 
a estabilidade dos institutos criados no nosso Brasil.

O instituto da reeleição foi criado durante o exer-
cício do primeiro mandato do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Indiferentemente da forma como 
esse instituto foi criado, o fundamental é que tivemos 
uma experiência de oito anos com o Presidente Fer-
nando Henrique. Tivemos, depois, uma experiência de 
oito anos com o Presidente Lula e, agora, estamos no 
primeiro mandato da Presidenta Dilma.

Na minha opinião, o estável para o Brasil, para 
dar solidez institucional às nossas decisões e normas 

que têm que ser transformadas em normas perenes, 
pétreas, é que, se mudarmos novamente esse instituto, 
ficaremos naquela instabilidade das regras que quase 
sempre mudam e não dão segurança para as pessoas 
na hora em que vão debater, analisar e mesmo tomar 
decisão nas eleições.

Então, sou a favor de que se mantenha o instituto 
da reeleição para que tenhamos maior estabilidade no 
nosso Brasil, estabilidade institucional para que cada 
Presidente ou Presidenta eleita no Brasil saiba que 
tem quatro anos para exercer o seu mandato e tem a 
responsabilidade de fazer um mandato que conquiste 
os eleitores brasileiros para pleitear um segundo man-
dato. Dessa forma, o Brasil ganha muito mais.

O mesmo vale para os governadores e para os 
prefeitos, principalmente porque quatro anos é um 
período muito curto para fazer as transformações de 
que os Poderes Executivos necessitam. Os planos 
de governo têm muita dificuldade de ser concluídos 
em quatro anos. Então, a possibilidade da reeleição é 
algo que dá estabilidade, dá segurança e permite que 
façamos um planejamento de longo prazo com maior 
possibilidade de lograr sucesso.

A segunda PEC a que eu queria me referir é a 
Proposta de Emenda à Constituição nº 37, de 2011, 
que prevê a redução dos suplentes de Senadores de 
dois para um e – o mais importante de tudo isso – 
que, definitivamente, acaba com a possibilidade de se 
elegerem suplentes que sejam cônjuges ou parentes 
consanguíneos até o segundo grau. Isso, para mim, 
é algo absolutamente inovador, e falo aqui com muita 
tranquilidade, porque fui eleito suplente do Senador 
Tião Viana, com muito orgulho. Tião Viana se afastou 
depois de eleito Governador do Acre, e eu assumi o 
seu mandato até 2014. Digo isso porque sou um mi-
litante da política, tenho um respeito profundo pela 
política, porque sei que a política é o melhor caminho 
para podermos realizar as transformações e fazer as 
revoluções que pensamos ser necessárias para fazer 
do nosso Brasil um país cada vez melhor.

E, na condição de suplente que se tornou Se-
nador, sendo um suplente ideológico, escolhido pelo 
meu partido, pelos partidos que compõem a Frente 
Popular, eu sempre achei algo que desmerecia a po-
lítica esta coisa de um Senador ser eleito, por força 
da sua expressão eleitoral, e junto consigo trazer ou 
a esposa, ou o pai, ou o filho como suplente. Então, 
acho que a decisão proposta na PEC nº 37, de acabar 
com a eleição de cônjuges e parentes consangüíneos, 
é algo que melhora muito o sistema eleitoral brasileiro. 

Eu não acredito que a gente vá fazer uma grande 
reforma política, uma reforma total e irrestrita, porque 
a gente não tem as condições reunidas para isso. A 
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gente, provavelmente, não vai conseguir ainda aprovar 
a nossa lista fechada, preordenada, com alternância 
de gênero, o que seria muito bom para garantir maior 
participação das mulheres no Parlamento brasileiro, 
nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas 
e na Câmara Federal.

Quero dizer que, dentro do Partido dos Traba-
lhadores do Acre, estamos tentando avançar nessa 
discussão e, muito provavelmente, nas eleições muni-
cipais deste ano, já vamos defender paridade de gêne-
ro. Independentemente de passar ou não na reforma 
política, nós vamos defender a proposta de que tenha-
mos paridade de gênero na chapa que vai disputar a 
Câmara de Vereadores de Rio Branco, no PT de Rio 
Branco. Vamos defender que em todos os Municípios 
do Acre se faça o mesmo, com o objetivo de fortalecer 
a discussão de que o equilíbrio de gênero não pode 
ser apenas um discurso solto aqui, outro discurso ali; 
tem que ser uma prática. E, para ser prática, a gente 
tem que começar com algum exemplo. 

Nesse sentido, o Estado do Acre, o Partido dos 
Trabalhadores do Acre está discutindo essa possibili-
dade. Não deliberou a respeito, mas eu posso adiantar 
que vou defender, junto à Executiva Regional e aos 
diretórios municipais, que a gente possa estabelecer 
o equilíbrio de gênero, já para as eleições de 2012 às 
câmaras municipais de Rio Branco.

Era isso, Sr. Presidente. 
Agradeço pelo tempo a mim destinado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Pela ordem, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT 

– MT) – Pois não, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, eu queria aqui agradecer e dizer que, para nós, é 
uma honra recebermos a visita da Srª Moira Paz Es-
tenssoro, Diretora do Banco de Desenvolvimento da 
América latina, o qual tinha, até há pouco, o nome de 
Corporação Andina de Fomento.

A Srª Moira Paz Estenssoro é filha do ex-Presi-
dente da Bolívia Paz Estenssoro e tem interagido muito 
conosco, Senadores.

Eu gostaria de aqui fazer um registro, pois, quando 
a Srª Moira Paz-Estenssoro, como Diretora da Corpo-
ração Andina de Fomento, soube – isso foi em 2008, 
início de 2009 – que o Município de Santo Antônio do 
Pinhal estava se propondo a realizar uma experiência 
pioneira da renda básica de cidadania e conheceu o 
Prefeito José Augusto de Guarnieri Pereira, ficou tão 
entusiasmada que disse à Corporação Andina de Fo-
mento: “Quero ajudar!”. 

Então, foi aprovado o projeto de lei apresentado 
em Santo Antônio do Pinhal, um Município de 7 mil 
habitantes, com 62 pousadas, 32 restaurantes, peque-
nos e médios agricultores, lá próximo de Campos do 
Jordão. E ali foi aprovado, por nove a zero, na Câmara 
Municipal, para ser instituído passo a passo. A Corpo-
ração Andina de Fomento resolveu prover recursos, 
juntamente com o instituto de estudos e projetos da 
Unicamp, inclusive sob a então coordenação da Srª 
Ana Fonseca, hoje Secretária Extraordinária do pro-
grama de combate à pobreza extrema. O projeto é de 
assessoria para a Prefeitura e, junto com a Unicamp, 
está se desenvolvendo. No próximo dia 31 de outubro, 
na Unicamp, haverá uma reunião de debate sobre 
os passos que serão dados pelo Município de Santo 
Antônio do Pinhal, se possível com a colaboração do 
Governador estadual Geraldo Alckmin, do Governo 
Federal, da Presidenta Dilma Rousseff, para realizar 
essa experiência pioneira. 

Quero, portanto... Caro Presidente Pedro Taques, 
quem sabe possa V. Exª também, em Mato Grosso, 
propor que Municípios venham a realizar experiências 
nessa direção. 

Eu próprio, como pré-candidato a Prefeito de 
São Paulo, estou colocando a ideia de fazermos de 
São Paulo, com 11,3 milhões de habitantes, o exemplo 
pioneiro da renda básica de cidadania. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT 

– MT) – Senador Suplicy, muito obrigado pela infor-
mação que dá conta de visita tão ilustre. 

Seja bem-vinda, Srª Presidente, e leve, do Sena-
do da República Federativa do Brasil, aos irmãos bo-
livianos e ao órgão de fomento que V. Exª muito bem 
preside os nossos cumprimentos. 

Parabéns pelo seu trabalho. 
Muito obrigado pela sua presença.
Passo a palavra a S. Exª o Senador Antonio Car-

los Valadares.
V. Exª terá o tempo regimental.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, a Comissão de Justiça, 
hoje pela manhã, aprovou o fim das coligações parti-
dárias e rejeitou uma proposta de nossa autoria, que 
pretendemos reeditar colhendo assinaturas neste ple-
nário, qual seja, a da federação de partidos políticos, 
uma saída para congregar partidos políticos que te-
nham situação programática semelhante. Que possa 
funcionar a federação por prazo mínimo de três anos 
e que tenha representação no Congresso Nacional. 
Enfim, seria não um substituto da coligação, mas um 
mecanismo a mais para fortalecer os partidos políticos 
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e abrir a perspectiva, possibilitando que, no futuro, nós 
possamos criar partidos fortes que tenham semelhan-
ças programáticas.

As coligações no Brasil não vêm de agora; já são 
uma tradição histórica no nosso País. Elas foram ins-
tituídas em 1932, em pleno período da Revolução de 
1930, e coexistiram com nosso sistema eleitoral até 
os idos de 1965, quando foi editado o novo Código 
Eleitoral, a Lei nº 4.737, de 1965, durante o regime 
discricionário.

Essa proibição de coligação, que ocorreu em 
1965, perdurou até os idos de 1984, quer dizer, um 
período longo, durante o regime militar, que proibiu 
terminantemente a existência da coligação.

A coligação partidária só veio a aparecer de novo 
nas eleições municipais de 1985, permitindo aos par-
tidos políticos fazerem alianças tanto para vereador 
como para prefeito. Isso foi ratificado com a alteração 
no Código Eleitoral em 1985, permitindo a existência 
de coligações partidárias. 

De lá para cá, Sr. Presidente, de 1985 até a eleição 
de 2010, a coligação partidária não deixou de perma-
necer como mecanismo da junção de partidos políti-
cos visando a um mesmo objetivo no período eleitoral.

As coligações, ao longo do tempo, demonstraram 
que têm defeitos e virtudes. Eu aponto como uma das 
virtudes dar o direito aos partidos políticos que tenham 
consistência programática, que tenham coerência na 
sua vida parlamentar a terem representação no Con-
gresso Nacional.

Eu posso dar um exemplo: no início, tanto o 
PCdoB como o PSB tinham dificuldades de, sozinhos, 
ter representação no Congresso Nacional, na Câmara 
dos Deputados principalmente, a não ser que fizes-
sem, como fizeram, coligações com outros partidos e 
conseguiram participar da vida política nacional, tra-
zendo aqui grandes nomes, que edificaram a história 
da esquerda brasileira.

Quero crer, Sr. Presidente, que não é fácil o Se-
nado Federal aprovar o fim das coligações sem apre-
sentar à Câmara dos Deputados uma alternativa para 
prover essa necessidade histórica.

Nós sabemos que a realidade é diferente do ide-
al. A realidade é que, na Câmara dos Deputados, nós 
temos pelo menos 17 partidos representados onde 
as legendas elegeram Deputados em coligações. Se 
nós fizermos uma soma dos partidos que elegeram 
Deputados com base em coligação, nós vamos veri-
ficar que o número é significativo, e dificilmente esse 
fim das coligações ocorrerá, como quer o PMDB, caso 
não apresentemos uma alternativa visando abrigar 
esses partidos políticos que não concordam com o 
fim da coligação.

De forma prática e objetiva e também visando à 
preservação da atividade programática dos partidos 
que agem com coerência na vida pública brasileira, nós 
apresentamos esta saída da federação de partidos po-
líticos, que tem o apoio da Câmara dos Deputados. Já 
teve apoio na primeira reforma política e agora o Relator 
Henrique Fontana, mais uma vez, coloca a federação 
de partidos políticos, que é a junção de uma ou mais 
legendas, como saída para a crise político-partidária 
no Brasil, ideia apresentada por mim que foi acatada, 
como eu disse, duas vezes – na primeira reforma po-
lítica, de 1995, e agora, no relatório do Henrique Fon-
tana, que deu parecer favorável na reforma política.

Portanto, Sr. Presidente, não há de se querer 
pensar que a imposição ou a vontade de um partido 
só vai gerar o fim da coligação.

Eu disse que existem virtudes e defeitos. Eu apre-
sentei virtudes, mas também vou apresentar defeitos 
– um, já que estou no final do meu tempo. Um defeito 
é que os partidos políticos podem fazer coligações ou 
alianças para eleger apenas um representante de um 
partido político, isto é, esse representante de um deter-
minado partido vai tungar um partido maior para eleger 
o seu representante. O partido maior tem 20 candida-
tos, suponhamos, e aquele partido pequeno só vai ter 
um. Então, o partido grande vai servir de âncora para 
eleger o representante de um partido pequeno, que, 
alguma outra vez, pode ser um grande representante, 
mas sem nenhum compromisso, Sr. Presidente, com 
a legenda que o trouxe para o Parlamento.

Posso, Presidente, dar um aparte ao Senador 
Wellington Dias? Agradeço a V. Exª.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Rapi-
damente, eu quero, primeiro, manifestar aqui não só 
a minha posição, mas também a posição do Partido 
dos Trabalhadores, favorável a esse pleito do PCdoB 
e de vários outros partidos nesta Casa. Acho que, na 
altura em que estamos, Senador Mozarildo, Senador 
Wilson Santiago...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – V. Exª está falando da federação dos 
partidos políticos?

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Estou 
falando aqui das coligações. Isso, eu defendo que, 
se a gente aprova o fim das coligações, a minha po-
sição – e não há ninguém que defenda mais reforma 
que eu – é a de que não pode valer mais para 2012. 
Não tem cabimento a gente alterar isso às vésperas 
de uma eleição. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Não existe mais. 

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Isso 
causaria um transtorno muito grande. Mas creio que, 
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aprovando, devemos deixar essa previsão da federa-
ção de partidos. Eu acho que ela é mais rígida, mas é 
uma alternativa para permitir que partidos ideológicos 
possam permanecer. Por último, também quero mani-
festar aqui a minha posição em relação ao que V. Exª 
lembra sobre a necessidade de se ter pelo menos uma 
lógica, do ponto de vista das coligações, em relação à 
parte programática. Era isso. Muito obrigado.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª.

Posso conceder um aparte ao Senador Pedro 
Taques?

Com muito prazer, Senador.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Muito 

obrigado, Senador Valadares. Sr. Presidente, Srs. Se-
nadores, cumprimento V. Exª pela fala, em nome da 
honestidade legislativa que deve estar diante de nós 
– e nós estamos num Parlamento – e quero defender 
o direito de V. Exª, mas falo contra a sua posição. Votei 
favoravelmente ao projeto do Relator, Senador Rau-
pp, lá na Comissão de Constituição e Justiça, porque 
entendo que, no Brasil, Senador Valadares, alguns 
partidos – não é o caso do partido de V. Exª, o PSB, 
nem do PCdoB, que são partidos ideológicos, mas nós 
temos a realidade fática: infelizmente, as coligações 
não têm dado bons exemplos de princípios republica-
nos. O número de partidos políticos que nós tínhamos 
no Brasil, até ontem à noite, era 29, porque o Tribunal 
Superior Eleitoral ontem deferiu a constituição e cria-
ção de mais um partido, o Partido Pátria Livre. Ontem 
à noite. Hoje, às 13 horas e 33 minutos, é possível que 
nós já tenhamos trinta partidos, porque se cria partido 
como se faz pão aqui no Brasil. Então a ideia é que 
partidos ideológicos possam sobreviver – ressalto no-
vamente o caso do PSB, do PCdoB...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Que tem seis governadores, trezentos ou 
quatrocentos prefeitos. É um partido que não precisa 
de nenhum penduricalho para permanecer na vida 
pública brasileira.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Sim, 
sim. É por isso que estou ressaltando a importância do 
PSB. Agora, as coligações têm trazido para o processo 
democrático brasileiro, notadamente com o presiden-
cialismo imperial que nós temos, uma fraude no que 
se denomina governabilidade. E isso não é bom, mas 
eu não quero atrapalhar a fala de V. Exª. No tocante à 
federação de partidos, repito, no tocante à federação 
de partidos, penso que seria melhor se nós tivésse-
mos um Estado que não fosse uma federação. Aí nós 
teríamos partidos regionais e esses partidos regionais 
criariam uma federação de partidos. Isto...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Não permite.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – A fede-
ração de partidos...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – É nacional. A federação nossa é nacional.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – É isso 
que eu estou dizendo. Nós vivemos em uma Federa-
ção. Os partidos são nacionais. Nós não temos partidos 
regionais como é o caso da Itália. Lá seria possível a 
federação de partidos. Aqui, com partidos nacionais, 
isso se assemelha à possibilidade de coligação.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Senador Pedro Taques, acho que a 
federação de partidos políticos não está sendo bem 
entendida. Há um equívoco. A federação não é uma 
coligação; ela tem uma existência de, no mínimo, três 
anos, e o parlamentar que sair da federação perderá 
o mandato. De outro lado, como se permite – já que 
a coligação é proibitiva, é sazonal e pode gerar cor-
rupção, proliferação de partidos políticos – coligação 
para Presidente da República? Como se permite coli-
gação para governador? Como se permite coligação 
para prefeito?

É a supremacia do Poder Executivo sobre o Legis-
lativo. Isto é, quem manda neste País é o Diário Oficial. 
Quem manda neste País é a máquina do Governo. O 
Deputado Federal, que é o representante direto do povo, 
pode apoiar um candidato a Presidente da República 
em coligação, mas pode perder a eleição porque não 
lhe é permitido coligação. Isso é injusto, é distorcido, 
é uma indecência, uma indignidade política!

Estou apresentando uma saída jurídica para per-
mitir que, através da federação de partidos políticos, 
os partidos possam juntar-se e amanhã, aí, sim, ha-
verá uma concentração de partidos políticos sem fe-
derações que poderão ser, numa manhã, embriões 
de outros partidos – e a história demonstrará isso se 
a federação for aprovada. Haverá uma redução de 
partidos políticos, ao contrário do que acontece hoje, 
com a multiplicação de siglas partidárias de aluguel, 
que vendem seu tempo de televisão, que corrompem 
o sistema eleitoral e que fazem a maior desfaçatez 
durante o período das eleições.

Por isso, V. Exª há de um dia verificar, se a fe-
deração for aprovada, que haverá a compressão de 
siglas partidárias, a redução e a criação de partidos 
realmente representativos da vontade popular.

Agradeço a V. Exª.

Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos 
Valadares, o Sr. Pedro Taques deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Moza-
rildo Cavalcanti.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Concedo a palavra, para discussão da Emen-
da nº 37, ao Senador Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, vou ater-me ao ponto um da pauta, 
que é esta proposta de emenda que trata de extinção 
ou não da suplência de Senador.

Inicio minha fala, ressaltando a importância do 
trabalho do suplente nesta Casa. Nós aqui não vamos 
pessoalizar absolutamente nada. Não podemos fazer 
isso. Nós temos suplentes nesta Casa que honram o 
mandato, mas não é disso que nós estamos a falar. 
Nós estamos a falar da mudança da Constituição. 

E a Constituição da República, Sr. Presidente, é 
impessoal, ela não pode ser pessoal: o art. 37 afirma 
o princípio da impessoalidade. Desta feita, mais uma 
vez ressaltando que aqui não vamos tratar de S. Exªs 
os suplentes que se encontram aqui, nesta Casa, que 
honram o Senado da República e honram a nossa 
Pátria, que nada mais significa do que “terra do pai”, 
“terra que amamos”.

Muito bem. A Constituição da República hoje 
afirma que cada Senador é eleito com dois suplen-
tes. A pergunta que se faz é a seguinte: os suplentes 
de Senadores possuem legitimidade popular? Os su-
plentes de Senadores possuem democracia no seu 
gene, no momento em que são eleitos? Essa é uma 
pergunta que tem que ser feita. Não estamos a tratar 
dos suplentes pessoalmente que aqui se encontram, 
mas estamos a tratar da Constituição da República de 
forma impessoal. 

Penso que não. O melhor seria que lá, na Co-
missão Especial da Reforma Política, que de reforma 
política até agora não tem absolutamente nada – com 
todo o respeito, não passa de um puxadinho; não é 
uma reforma, é um puxadinho, bem pequeno, diga-
-se de passagem, um puxadinho –, nós discutimos, 
Senador Wilson e Senador Wellington, a extinção dos 
suplentes. Eu defendi a possibilidade de que, numa 
eleição para renovação de um terço do Senado – 27 
Senadores –, cada Estado eleja um Senador e o se-
gundo candidato mais votado, independentemente do 
seu partido político, possa assumir a vaga em caso de 
morte, em caso de vacância ou impedimento do titular. 
Muito bem, defendi isso.

Na Câmara dos Deputados, a reforma política 
está a discutir a possibilidade de que o Deputado Fe-
deral mais votado possa assumir o cargo de Senador 
em caso de impedimento ou vacância.

Muito bem. Essa defesa que nós fizemos, na Co-
missão Especial da Reforma Política, não foi aprovada. 
Ali, chegou-se à conclusão de que nós deveríamos cor-

tar pela metade: um único suplente, e esse suplente 
eleito apenas substituiria, não sucederia o titular. Qual 
é a diferença – e agora falando para o cidadão que nos 
assiste pela TV Senado ou que nos ouve pela Rádio 
Senado? A sucessão é definitiva, ocorre nos casos 
de vacância, como morte, renúncia, condenação pela 
prática de crime de responsabilidade ou a perda do 
mandato em razão da ofensa ao decoro parlamentar. 
Aí temos sucessão, diversamente da substituição, que 
é temporária, que ocorre nos casos de impedimento, 
como um Senador assumir o cargo de Ministro de Es-
tado. Aliás, já existe uma PEC que nós apresentamos 
para impedir isso. Muito bem: aí teríamos o impedimento 
e não a sucessão. No caso, Senador Wellington Dias, 
dessa PEC, o único suplente apenas substituirá até a 
próxima eleição. Não interessa se essa eleição se faz 
nas eleições municipais ou se numa eleição nacional. 
Mas ele substituirá até a próxima eleição. 

Já concedo o aparte a V. Exª. Estou encerrando 
essa parte da minha fala.

Muito bem. Esse é um primeiro ponto importante. 
É o ideal? Não é o ideal, a meu juízo pelo menos. O 
ótimo é inimigo do bom. Muitos dizem que é bom, mas 
ainda não é o ótimo; isso a meu juízo, no meu pensar.

A segunda modificação apresentada na Comissão 
Especial da Reforma Política, aliás, muito bem presidida 
pelo Senador Dornelles, Comissão em que tive a honra 
de representar o PDT e o Estado de Mato Grosso, foi a 
proibição, a vedação de que parentes consanguíneos 
ou afins, ou por adoção, até o segundo grau, possam 
exercer ou concorrer ao cargo de suplente na relação 
com o titular. É a mesma vedação já existente hoje 
no art. 14, salvo engano, § 7º, da nossa Constituição.

Esses dois temas melhoram a situação do su-
plente, mas não é ainda o ideal.

Passo a palavra, com muita honra, ao Senador 
Wellington Dias.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Ouço 
atentamente a defesa que faz V. Exª. E queria exata-
mente lembrar, primeiro, vou puxar a proposta lá da 
Câmara. Eu sou levado a não concordar com ela por 
entender o óbvio. Senador é cargo majoritário, por-
tanto deve ser majoritariamente votado para que se 
tenha a representação da Federação, como está na 
Constituição. São três Senadores por Estado, então, 
devem ser eleitos, como Governador, majoritário, como 
prefeito, presidente, majoritário. A alternativa de se pe-
gar o mais votado, já tivemos situações no Brasil com 
essa configuração, embora ela resulte em bastante 
conflito entre o primeiro, o segundo e o terceiro mais 
votado – que nem está acontecendo hoje em relação 
aos prefeitos principalmente –, acho que ela é mais 
adequada porque, durante a votação, foi uma eleição 
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majoritária. Então, não passou. Mas acho, quero aqui 
reconhecer, que estamos tendo um avanço com a pro-
posta que chega aqui ao Plenário, porque há a figura 
de um suplente que não sucede, apenas substitui, ou 
seja, há, em seguida, a obrigação de uma nova elei-
ção, novamente majoritária. Ainda quero ressaltar aqui, 
e também parabenizar, o destaque de V. Exª nesse 
trabalho, e tivemos o privilégio de atuarmos juntos na 
Comissão Especial, presidida tão bem pelo Senador 
Dornelles, em que, ali, também destaco o fato da proi-
bição de parente. Penso que é um remédio avançado e 
importante nesse trabalho. Queria apenas parabenizá-
-lo pela forma correta, adequada e didática com que 
defende a posição. Muito obrigado. 

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim, 
muito obrigado. A fala de V. Exª trouxe luzes à minha fala. 

Passo a palavra, com muita honra, ao Senador 
Wilson Santiago. 

O Sr. Wilson Santiago (Bloco/PMDB – PB) – 
Senador Pedro Taques, V. Exª traz a esta tribuna um 
assunto que entendo de grandiosa importância por 
várias razões. A população não entende, e muitos até 
nem se conformam em votar em determinado Senador 
e esse Senador, posteriormente, renunciar ou disputar 
outros cargos, para prefeito, governador, e assumir o 
cargo, quando não a esposa ou filho, alguém que, de 
fato, participou, até indiretamente da chapa, digo, e, 
por ser suplente, assumir o cargo de Senador por oito 
anos, por sete anos, por seis anos, cinco, quatro, três, 
um. Aquilo que V. Exª defendeu na Comissão Especial, 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, digo 
que V. Exª tem inteira razão. Ou seja, o suplente deve 
ser, se definitivamente há outra discussão ou tempo-
rariamente até que haja uma nova eleição, um dos vo-
tados, de preferência o segundo mais votado naquela 
eleição, quando a eleição é disputada para uma vaga, 
se para duas, com certeza, lá, o terceiro e o quarto, já 
que são duas vagas de suplente. Ainda como Depu-
tado Federal, tive a iniciativa de apresentar emenda 
constitucional, na Câmara dos Deputados, ainda está 
em tramitação na Câmara e consequentemente tam-
bém aqui no Senado, exatamente nessa linha: que o 
suplente de Senador seja um daqueles que disputou 
a eleição e ficou colocado após o eleito. Isso entendo 
ser democrático, já que é assimilado pela população, 
faltando ser discutido se definitivo durante todo o man-
dato ou só no período, até que se tenha nova eleição, 
para, com isso, eleger outro candidato, já que ocorreu 
a vacância naquele instante. Por essa razão, parabe-
nizo V. Exª. A ideia de V. Exª, de fato, se casa com a 
minha. Anteriormente, não hoje, mas como Deputado 
Federal, eu apresentei emenda constitucional nesse 
sentido, e aqui também no Senado Federal, em per-

mitir aquilo que a sociedade entende: a proibição do 
parente de 1º e 2º graus e a permissão daquele que 
disputou a eleição em conjunto com os demais. Não 
foi o eleito, mas foi o candidato mais votado, em segui-
da, na eleição daquele instante. Parabenizo V. Exª, e 
concordo plenamente com seu posicionamento sobre 
esse assunto.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
Muito obrigado, Senador Wilson, sua fala melhorou 
sobremaneira o meu discurso.

Sr. Presidente, apenas para citar alguns casos, 
nos Estados Unidos, onde a legislação é estadual, 
existem alguns estados em que, no caso da substitui-
ção de um Senador, quem escolhe é o governador. Há 
alguns casos inusitados. Por exemplo, se o senador 
eleito morre antes da posse, quem assume é a viúva. 
Até isso existe nos Estados Unidos. Imaginem quantos 
Senadores eleitos poderiam morrer, no Brasil, Sena-
dor Wilson, e a viúva assumiria o cargo. Isso varia de 
estado para estado. 

Mas penso que essa PEC – e aqui faço sua de-
fesa, Sr. Presidente – caminha, mas o ideal seria a 
extinção da figura do suplente, e o terceiro, na com-
posição do Senado,para a renovação de dois terços, 
ou o segundo na renovação de um terço mais votados 
poderiam assumir a função. Nós também deveríamos 
tratar, conjuntamente com essa PEC, a vedação de 
que Senadores e Deputados pudessem assumir os 
cargos de Ministro e de Secretário de Estado no Poder 
Executivo. Tudo isso para que o Legislativo pudesse 
exercer a sua atribuição de fiscalização de acordo com 
a vontade da Constituição.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Quero informar aos Srs. Senadores e às Srªs 
Senadoras que dentro de 10 minutos esta sessão 
terá de ser encerrada. No entanto, existem três outras 
emendas constitucionais para serem discutidas. Con-
sulto se continuaremos a anunciar as outras medidas, 
já que o Senador Wellington abriu mão de discutir a de 
nº 37, e o Senador Wilson Santiago, em seu aparte, 
fez suas considerações. Assim sendo, passaríamos 
para o outro item. (Pausa.) 

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– Perfeitamente, Sr. Presidente. 

É bom dar continuidade à sessão extraordinária, 
já que se está contando prazo para essas emendas 
constitucionais. Quando concluirmos a discussão des-
sas emendas constitucionais, ainda temos as Emendas 
Constitucionais nºs 38, 42 e 63, todas de 2011. Então, 
quando concluirmos a discussão de todas, iniciar-se-á 
a próxima sessão. Do contrário, não vão contar esses 
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projetos para a sessão. Então, V. Exª tem razão em 
dar continuidade.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Encerrada a discussão.

Com emenda, a matéria retorna à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania para exame da re-
ferida emenda.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Passamos ao Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 38, DE 2011 

(Reforma Política)

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 38, de 2011, tendo como pri-
meiro signatário o Senadores José Sarney, 
que altera os arts. 28, 29 e 82 da Constituição 

Federal, para estabelecer mandato de cinco 
anos para Presidente da República, Governa-
dor de Estado e do Distrito Federal e Prefeitos 
e mudar a data das respectivas posses.

Parecer sob nº 633, de 2011, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Renan Calheiros, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que 
oferece, com votos contrários dos Senadores 
Pedro Taques, Inácio Arruda, Pedro Simon, 
Alvaro Dias e Waldemir Moka.

Transcorre hoje a quinta e última sessão de dis-
cussão, em primeiro turno, podendo ser oferecidas 
emendas assinadas por um terço, no mínimo, da com-
posição do Senado.

Sobre a mesa, emenda que será lida.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB – 
RR) – Em discussão a proposta e as emendas. (Pausa.)

O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
ordem, para discutir. Eu gostaria de solicitar de V. Exª 
um esclarecimento, para me orientar melhor, com re-
lação a essa emenda, porque no projeto original fala 
em mandatos de cinco anos para Prefeitos, Governa-
dores, Presidente da República, sem a reeleição. Com 
a emenda, então, fica tudo como está? É isso?

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Exatamente.

O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO) – Está bom. 
Obrigado, Sr. Presidente.
Só para confirmar: nós manteremos os quatro 

anos para Prefeitos, Governadores, Presidente, com 
reeleição.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Isso. 

O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO) – Obri-
gado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Então, Senador Vicentinho, esclarecido V. Exª, 
encerro a discussão, com a emenda.

A matéria retorna à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania para reexame da referida emenda.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Item 3: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 42, DE 2011 

(Reforma Política)

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 42, de 2011, tendo como pri-
meiro signatário o Senador José Sarney, que 
acrescenta o § 3º ao art. 45 da Constituição 
Federal para exigir que lei ou Emenda Cons-
titucional que altere o sistema eleitoral seja 
aprovada em referendo para entrar em vigor.

Parecer favorável, sob nº 661, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-

dania, Relator: Senador Romero Jucá, com 
votos contrários dos Senadores Demóstenes 
Torres e Humberto Costa.

Transcorre hoje a quinta e última sessão de dis-
cussão, em primeiro turno, podendo ser oferecidas 
emendas assinadas por um terço, no mínimo, da com-
posição do Senado.

Em discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia, oportuna-

mente, para votação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB - 

RR) – Último item da pauta desta sessão extraordinária.
Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 63, DE 2011

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 63, de 2011, tendo como 
primeiro signatário o Senador Valdir Raupp, 
que altera a redação do art. 3º da Emenda 
Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 
2009, para ampliar o prazo de adesão ao re-
gime especial de precatório até a data de 31 
de dezembro de 2012.

O parecer é favorável e transcorre hoje a 
quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, podendo ser oferecidas emendas 
assinadas por um terço, no mínimo, da com-
posição do Senado.

Em discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia, oportuna-

mente, para votação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

- RR) – Nada mais havendo a tratar, está encerrada 
esta sessão extraordinária deliberativa.

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 55 
minutos.)

21ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2011



Outubro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 6 40421 

Ata da 180ª Sessão, Deliberativa Ordinária,  
em 5 de outubro de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney, Wilson Santiago, João Ribeiro, Magno Malta,  
Geovani Borges, Paulo Paim e da Sra. Lídice da Mata

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 8 mi-
nutos e encerra-se às 22 horas e 38 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O Período do Expediente da presente sessão 
será destinado a comemorar os 23 anos de promulga-
ção da Constituição Federal e a criação dos Estados 
do Amapá, Roraima e Tocantins, nos termos dos Re-
querimentos nº 388, 740 e 966, de 2011, do Senador 
Randolfe Rodrigues, da Senadora Angela Portela e de 
outros Senadores.

A Mesa já está composta.
Vamos todos ficar de pé para cantar o Hino Na-

cional Brasileiro.

(Procede-se à execução do Hino Nacio-
nal Brasileiro)

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Cumprimento o Senador Vicentinho Alves, de Tocan-
tins, meu colega de Senado e de Estado, e o Senador 
Mozarildo, que aqui compõe a Mesa. 

Passo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti, 
que fez permuta com o Senador Randolfe Rodrigues. 

Tem V. Exª o tempo regimental para fazer o seu 
pronunciamento. V. Exª dispõe de dez minutos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, é uma felicidade ter V. Exª pre-
sidindo esta sessão, Senador do Tocantins, que foi 
exatamente um dos Estados criados, diria até que foi 
o único, pela Constituinte, porque Roraima e Amapá 
foram transformados em Estados saindo da condição 
de Território Federal. Tanto que é no art. 13 das dispo-
sições transitórias da Constituição que figura a questão 
da criação do Tocantins e no art. 14 a que se refere a 
Roraima e Amapá.

E eu me sinto, Srªs e Srs. Senadores, muito feliz 
nesta data, porque como Constituinte também estou 
aqui comemorando, vamos dizer assim, o aniversário 
desta Constituição, malfalada por alguns, mas que, na 
verdade, foi uma Constituição escrita após longo perí-
odo de exceção. Portanto, ela não podia ser diferente, 
porque representou o desaguadouro de todas as as-
pirações do povo brasileiro para ter na Constituição as 
garantias que eles tinham medo de não terem de outra 
forma. Então, é verdade que é uma Constituição longa 
e até certo ponto detalhista. Mas, em compensação, até 
hoje não foram regulamentados vários artigos dela. Eu 
fico feliz quando sei que há um esforço para que todos 
os itens não regulamentados sejam regulamentados.

Eu quero registrar aqui que na atual Legislatura 
há vários Senadores que foram constituintes: Senador 
Aécio Neves, Senador Francisco Dornelles, Senador 

Jorge Viana, Senador José Agripino, Senadora Lídice 
da Mata, Senadora Lúcia Vânia, Senador Luiz Henri-
que, eu, como já disse, no início, Senador Paulo Paim 
e o Senador Renan Calheiros. Pois bem, à época, a 
bandeira número um da Bancada de Roraima, inicial-
mente, era transformar o Território em Estado. É lógico 
que defendíamos todos os outros pontos, mas quem 
ia defender a transformação do nosso Território em 
Estado se não fôssemos nós mesmos? Quem iria con-
vencer os demais constituintes, principalmente os dos 
grandes Estados, dessa conveniência? Éramos nós.

Inicialmente, os Senadores do Amapá – aqui 
está o Senador Geovani Borges – hesitavam quando 
se tratava dessa questão, mas depois se engajaram 
na luta e nós conseguimos que o Território fosse trans-
formado em Estado.

Quero aqui abrir um parêntese, Senador João 
Ribeiro, para justificar a ausência da Senadora An-
gela Portela no início desta sessão, porque ela foi ao 
Chile numa missão oficial, para representar o Senado 
num evento em que vão analisar os mecanismos de 
combate à pobreza, a superação da pobreza. Dada à 
ausência dela, foi-me possível falar por permuta com 
ela e com o Senador Randolfe.

Quero dizer que a nossa Constituição de 88 re-
almente mudou a face do País em todos os aspectos, 
no aspecto político, no aspecto dos direitos individuais 
e coletivos e, principalmente, para nós de Roraima e 
do Amapá, porque conseguimos a emancipação po-
lítica com que nós todos sonhávamos. Porque, como 
Território Federal, as pessoas que lá viviam não eram 
consultadas para nada. Os governadores eram nome-
ados à revelia, com honrosas exceções, de qualquer 
fala, de qualquer pessoa do Estado.

Eu quero também frisar o quanto foi importante 
para o meu Estado de Roraima essa transformação. 
Só para se ter uma ideia, quando Getúlio Vargas criou 
o Território do Rio Branco, que depois passou a se de-
nominar Roraima, em 1943 – e ali não houve plebis-
cito, foi uma decisão do Presidente –, nós éramos um 
Município do Amazonas. Nessa época, quando fomos 
desmembrados, tínhamos 14.300 habitantes. Já em 
1991, quando Roraima de fato se instalou como Es-
tado... No período de 1988 a 1991, nós ficamos numa 
transição, com um governador nomeado pro tempore 
até a eleição do governador que foi eleito em 1990. 
Portanto, em 1991, quando assumiu o primeiro go-
vernador eleito, nós já tínhamos 215 mil habitantes. 
Nas estimativas do IBGE deste ano, nós estamos com 
460.157 habitantes.

Não é só no aspecto populacional que o Estado 
se beneficiou. Roraima é um dos Estados que mais re-
gistraram aumento populacional no País. Passamos a 
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dar cidadania às pessoas que lá viviam, que puderam 
ter o direito de eleger o seu governador, de ter uma 
assembleia legislativa, de ter um tribunal de justiça, um 
tribunal de contas, de eleger os deputados federais com 
o número mínimo estabelecido na Constituição, que 
é de oito deputados federais – quero fazer o registro 
da presença, no plenário, do Deputado Raul Lima, do 
meu Estado –, e também de eleger senadores, isto é, 
de termos representação aqui de igual para igual. Por 
exemplo, Roraima, que é o Estado menos populoso 
da Federação, tem três Senadores, assim como tem 
São Paulo, o Estado mais populoso da Federação. Isso 
é um equilíbrio federativo importante. De outra forma, 
que voz teríamos no cenário nacional? 

Antes, como Território, nós tínhamos apenas qua-
tro deputados federais. Aí há quem reclame dizendo 
que Roraima está super-representado e que São Pau-
lo está sub-representado. Não é verdade! Na Câmara, 
São Paulo tem 70 deputados. São Paulo, Rio e Minas 
têm, juntos, praticamente mais da metade dos depu-
tados federais. Três Estados têm mais representantes 
do que os demais Estados da Federação. Mas isso se 
justifica, porque se diz que a Câmara é a representa-
ção do povo e, portanto, tem de estar sintonizada com 
o tamanho da população, mas não aqui, no Senado.

Eu fico muito feliz que esteja sendo feita esta ho-
menagem hoje, com uma homenagem dupla, porque a 
criação do nosso Estado coincide com a promulgação 
da Constituição. Foi a Constituição que, de fato, fez isso.

Eu tentei, quando fui Deputado pela primeira vez, 
no ano de 1983, através de uma lei complementar, 
transformar o Território em Estado. Evidentemente, 
não consegui. Mas, na Constituinte, conseguimos, sim; 
unindo os trabalhos dos representantes de Amapá, 
Roraima e Tocantins, nós, no bom sentido, negocia-
mos a aprovação de certos itens, condicionando-a à 
transformação dos dois territórios e à criação do Es-
tado do Tocantins. 

Foi benéfico em todos os aspectos. No meu Es-
tado temos hoje uma universidade federal, que foi tam-
bém um projeto de minha autoria; temos um instituto 
federal de educação, ciência e tecnologia; temos uma 
universidade estadual; temos uma universidade esta-
dual virtual; e temos outras seis instituições de ensino 
superior. Quando teríamos isso se continuássemos Mu-
nicípio do Estado do Amazonas? Barcelos, que é vizi-
nho conosco, tem cerca de trinta mil habitantes, tendo 
chegado a ser capital do Estado da Amazonas. Esses 
Estados gigantescos não propiciam o desenvolvimento. 
O poder público é distante do cidadão, no que tange 
a todos os aspectos, saúde, educação, segurança. 

É importante, portanto, que registremos, nesta 
data, os 23 anos da promulgação da Constituição, 

os 23 anos da criação do Estado do Tocantins e da 
transformação de Roraima de Território para Estado. É 
verdade, repito, que nós ainda ficamos um período, de 
1988 até a eleição do primeiro Governador, que foi o 
ex-Brigadeiro Ottomar Pinto – que chegou a governar 
o Estado por quatro vezes e, infelizmente, já é falecido 
–, entre Território e Estado, mas hoje, se perguntarem 
no meu Estado se estão felizes, é evidente que sim, 
embora existam muitas injustiças praticadas contra o 
meu Estado. 

Em recente audiência que tive com a Ministra 
Gleisi Hoffmann e, depois, com o Ministro da Justiça, 
eu elenquei cinco pontos para sanar dívidas do Go-
verno Federal com o nosso Estado. 

Primeiro, a questão da reserva indígena Raposa-
-Serra do Sol. Foi demarcada, e o que o Governo Federal 
fez depois disso? Ainda nada. Os índios que estão dentro 
da reserva estão passando necessidade e os que foram 
excluídos dela pior ainda. E nós temos lá a possibilidade 
de construir uma hidrelétrica que pode gerar royalties 
para a própria população indígena, além de eletrificar 
todas as comunidades. Depois, a questão das Prefei-
turas. Existem Municípios cuja sede não é dele ainda. 
E há outros programas que precisam ser incentivados, 
a questão dos funcionários públicos civis e militares do 
ex-Território, que não têm promoção, estão à disposição 
do Estado, continuam funcionários federais e não têm 
corrigido... As áreas de livre comércio e as Zonas de 
Processamento de Exportação criadas estão até hoje 
sem funcionar adequadamente e é necessário o aper-
feiçoamento dos mecanismos de comércio e relação 
fronteiriça com a Venezuela e a Guiana.

Sou Presidente da Subcomissão Permanente da 
Amazônia e da Faixa de Fronteira. Nós temos discutido 
lá essa questão das fronteiras e um dos itens princi-
pais, além dos diversos aspectos do desenvolvimento 
econômico e social, segurança, questão fundiária, é 
que temos que cuidar muito das relações bilaterais, 
porque se não tivermos com os nossos vizinhos e eles 
conosco um tratamento igual, nós não vamos desen-
volver adequadamente.

Roraima está geograficamente encravada na Ve-
nezuela e, por outro lado, encostada na Guiana, a ex-
-Guiana Inglesa. Então, é preciso que nós possamos 
fazer daqui para a frente, aproveitando esta data, uma 
reflexão, Senador Geovani, para que possamos de fato 
dar ao povo de Roraima e do Amapá a emancipação 
que nós tanto sonhamos.

Quero encerrar, Sr. Presidente, para não tomar o 
tempo dos outros oradores, pedindo a V. Exª a trans-
crição de documentos que falam da história de Rorai-
ma e relatam a situação, o momento que nós estamos 
vivendo.
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Quero, portanto, me dirigir ao povo do meu Esta-
do, da terra onde nasci, para dar os parabéns a todos, 
assim como ao nosso irmão gêmeo, o Amapá, e ao 
nosso co-irmão, Estado do Tocantins. 

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I, §2º, do Regimento Interno.)

SENADORES CONSTITUINTES

Aécio Neves
Francisco Dornelles
Jorge Viana
José Agripino
Lídice da Mata
Lúcia Vânia
Luiz Henrique
Morazildo Cavalcanti
Paulo Paim
Renan Calheiros

POPULAÇÃO DE RORAIMA

1943 14.300
1991 215.790
2010 

(1) 451.790
2011(2) 460.157

Obs.: (1) Censo de 2010; (2) Estimativa do IBGE em 
2011
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O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – Obrigado, Senador Mozarildo.

Antes de convidar o próximo orador, quero regis-
trar com alegria a presença do Embaixador da Repúbli-
ca de Burkina Faso, Exmo Sr. Sibiri Michel, do Ministro 
Conselheiro da Embaixada da República Bolivariana 
da Venezuela, Sr. Efren Armando Martín, do Subse-
cretário de Estado de Representação de Tocantins em 
Brasília, Sr. Francisco de Assis, e da Srª Presidente da 
ONG Viva Arraias Tocantins, Srª Vera Maria Cavalcante 
Alves, e demais presentes.

Convido para fazer uso da palavra o segundo 
orador inscrito, o ilustre Senador Wilson Santiago.

Tem V. Exª o prazo regimental de dez minutos.
Comunico ao Senador Mozarildo que a Mesa 

atenderá a solicitação de S. Exª, da transcrição por 
completo de seu pronunciamento.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador João Ribeiro, demais 
Senadores e Senadoras, convidados para esta sessão 
especial, de vários Estados, de Roraima, do Amapá, 
de Tocantins, profissionais da imprensa, senhores e 
senhoras, o Brasil comemora hoje, 5 de outubro de 
2011, 23 anos de promulgação da chamada Consti-
tuição Cidadã, apelido dado pelo Presidente da Cons-
tituinte, o saudoso Ulysses Guimarães, e que perdura 
até hoje. Sua importância para o Brasil contemporâneo, 
que passa pela redemocratização, após 24 anos de 

regime autoritário, justifica que todos os anos a gente 
possa comemorar a data com o maior júbilo.

Por isso, parabenizo o Senador Randolfe Rodri-
gues, autor do requerimento que convoca esta sessão 
especial, que também comemora a fundação dos Es-
tados do Amapá, Roraima e Tocantins.

A Constituição de 1988, Sr. Presidente, lei funda-
mental do ordenamento jurídico nacional, é o fato fundador 
da história do Brasil contemporâneo. Ponto de ruptura, 
uma de suas faces aponta para o passado, pois sancio-
na a transição para o regime democrático e enterra as 
instituições autoritárias. Portadora do futuro, estabelece 
o horizonte de realização das utopias do presente: a 
construção da cidadania, que todos nós reconhecemos.

Assim o percebeu Ulysses Guimarães, o grande 
líder do PMDB e da Constituinte, no discurso de pro-
mulgação da Carta, há exatos 23 anos: 

Não é a Constituição perfeita, mas será 
útil, pioneira, desbravadora. Será luz, ainda 
que de lamparina, na noite dos desgraçados. 
É caminhando que se abrem caminhos. Ela 
vai caminhar e abri-los [como todos iremos 
testemunhar]. Será redentor o caminho que 
penetrar bolsões sujos, escuros e ignorados 
da miséria... Como o caramujo, guardará para 
sempre o bramido das ondas de sofrimento, 
esperança e reivindicações de onde proveio.

Entre o passado e o futuro, havia um duro cami-
nho: a Constituinte.
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Marcada por crises, tensões e impasses, repre-
sentou um grande aprendizado político para todos 
nós. Inventou as práticas de produção de consenso 
na recente e frágil estrutura político-partidária que se 
firmava nos escombros da ditadura.

Do ponto de vista do processo legislativo, a ori-
ginalidade da Constituinte de 1987/88 assentava-se 
na abertura para a ampla participação popular. Dife-
rentemente das nossas experiências constitucionais 
anteriores, não partiu de um anteprojeto. Nesse for-
mato inédito, concebeu institutos legislativos que fran-
queavam a iniciativa legislativa à participação popular.

No início dos trabalhos da Constituinte, as sub-
comissões apreciaram mais de 71 mil sugestões de 
cidadãos de todo o território nacional. A Assembléia 
definiu que, além das propostas de parlamentares, 
seriam aceitas emendas apoiadas por entidades e as-
sinadas por pelo menos 30 mil cidadãos aptos a votar 
naquele período e naquelas eleições. 

Apresentaram-se 122 emendas populares, to-
talizando mais de 12 milhões de assinaturas naquele 
instante. Dessas emendas, 83 foram defendidas em 
plenário por representantes da sociedade civil de todo 
o território nacional.

Entre elas, estava a que criava o Estado de To-
cantins – Estado de V. Exª, Senador João Ribeiro, que, 
com tanta dignidade, representa aquele povo daquele 
grandioso e soerguido Estado da Federação – apoiada 
por mais de 80 mil assinaturas que todos nós temos 
conhecimento e a História registra. Abençoada por 
esta aura de legitimidade popular, a criação do Estado 
de Tocantins incorporou-se ao primeiro anteprojeto da 
Comissão de Sistematização, logrando o sucesso que 
se esperava nas votações posteriores.

A Constituinte apreciou propostas de criação 
de outros Estados, que não lograram êxito: Juruá, no 
Amazonas; Tapajós, no Pará; Santa Cruz, na Bahia; 
Maranhão do Sul, no Maranhão; e Triângulo Mineiro, 
em Minas Gerais. Também considerou a elevação dos 
Territórios do Amapá e de Roraima à condição de Esta-
do. Como se sabe, além de Tocantins, apenas Amapá 
e Roraima obtiveram o sucesso esperado naquelas 
discussões e, consequentemente, naquelas votações.

Pergunto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
o que definiu o êxito das iniciativas de criação de Esta-
dos na Constituição de 1988? Antes de tudo, a coesão 
do povo destas regiões em torno da emancipação – e 
digo até – e da sua própria independência. 

Há que se acrescentar que o cimento desta coesão 
está no desenvolvimento da noção de territorialidade. 
Por meio da afirmação dos temperamentos regionais e 
de experiências partilhadas, estas regiões percebiam-
-se como diferentes e singulares. Antes mesmo da cria-

ção dos Estados, seus habitantes eram tocantinenses, 
como citei anteriormente, amapaenses e roraimenses.

Constituição Cidadã, na conhecida acepção de Ulys-
ses Guimarães, a Carta de 1988 soube acolher os ditames 
da vontade popular, atos e decisões estas conhecidas 
por todos nós. Por isso que, quando a comemoramos 
juntamente com a criação dos Estados de Tocantins, do 
Amapá e de Roraima, estamos também a celebrar a so-
berania popular, cristalizada no fato legislativo, conquista 
esta adquirida desde a Constituição de 1988.

Era só, Sr. Presidente. No mais, parabenizar to-
dos os brasileiros por mais um aniversário de indepen-
dência, como até reafirmamos, de redemocratização. 
Independentes como estão os Estados de Tocantins, 
Amapá e Roraima, desejamos não só parabenizar o 
Brasil pelo aniversário de uma Constituição, conhecida 
como Cidadã, mas também parabenizar esses Esta-
dos, que a independência levou ao desenvolvimento 
e à soberania de suas populações.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 

Agradeço, Senador Wilson Santiago. Cumprimento-o 
pelo seu pronunciamento e agradeço-o pelas palavras 
generosas a meu respeito.

Quero convidar o próximo orador, Senador Ro-
drigo Rollemberg.(Pausa.)

Senadora Vanessa Grazziotin. (Pausa.)
Não estando presentes, Senador Alvaro Dias, do 

Estado do Paraná, próximo orador inscrito.
Tem V. Exª dez minutos para o seu pronuncia-

mento.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, homenageamos os 
Estados que comemoram, hoje, a sua criação – Ama-
pá, Roraima e Tocantins – e saudamos a presença de 
todos os visitantes nesta sessão especial.

“Carta feita com amor e sem medo”. Ulysses 
Guimarães

A perspectiva da promulgação de uma nova Cons-
tituição, de um novo contrato para reger direitos, deveres 
e garantias dos cidadãos em relação ao Estado era um 
desejo que estava disseminado no inconsciente coletivo 
de um País traumatizado peio longo período de auto-
ritarismo. Foi o reencontro do Brasil com o Estado de 
direito democrático. E Ulysses Guimarães, ao empalmar 
a nova Constituição, afirmou, no dia 5 de outubro de 88: 
“Esta é a Carta da democracia, da justiça, a Constituição 
Cidadã da liberdade. Que Deus nos ajude a cumpri-la!”

A Constituição Federal completa 23 anos de sua 
promulgação nesta quarta-feira, 5 de outubro, com mais 
de 60 emendas já aprovadas em seu texto e inúme-
ros dispositivos pendentes de regulamentação, como 
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o que prevê o direito de greve do servidor público e o 
que estabelece o aviso prévio proporcional ao tempo 
de serviço, entre outros.

Em que pese não haver um número preciso sobre 
os dispositivos constitucionais pendentes de regulamenta-
ção, considerando que nem todos são explícitos ao exigir 
a complementação legal, alguns especialistas defendem 
que a Constituição, desde a sua promulgação, precisaria 
de 130 leis ordinárias e mais 33 leis complementares.

Segundo um estudo feito pelo Departamento 
Intersindical de Assessoria Parlamentar, o competen-
te Diap, pouco mais de 40 dispositivos pedem regu-
lamentação nos seguintes capítulos: Dos Direitos e 
Garantias Fundamentais, Da Organização do Estado, 
Da Ordem Social, Ato das Disposições Transitórias e 
emendas constitucionais.

Nesse contexto, parece-nos inadequada qualquer 
iniciativa que objetive reformar a Constituição por uma 
assembleia revisora exclusiva. Precisamos somar es-
forços para que a atual Carta seja cumprida.

No dia 1º de fevereiro de 87, 559 Parlamentares 
começaram os trabalhos para aprovar a nova lei su-
prema do Brasil. Tive a honra de estar entre esses 559 
Parlamentares, mas não tive a honra de participar dos 
trabalhos da Constituinte, porque, no dia 15 de março 
daquele ano, assumia o Governo do Estado do Paraná. 
Então, embora, Senador Mozarildo, meu nome conste 
impresso na Constituição – por isso, muitos me inda-
gam se fui Constituinte –, não fui Constituinte. Apenas 
tive a honra de estar presente no início dos trabalhos 
da Assembleia Nacional Constituinte.

Foram necessários 18 meses de discussões até 
que a Carta fosse finalmente promulgada no dia 5 de 
outubro de 1988. Era substituída a Carta Magna im-
posta pelo regime militar em 1967. “Aquele momento 
consolidou o processo democrático brasileiro”, como 
afirma o ex-Ministro Nelson Jobim.

A Carta Constituição de 1988 é moderna e com 
grande preocupação social, marcando a redemocra-
tização do País e opondo-se a qualquer forma de au-
toritarismo. Privilegia os Direitos Humanos, totalmente 
desrespeitados no período anterior. Através do art. 150, 
§11 do Ato Institucional n° 14, chegou-se mesmo a le-
galizar a pena de morte em variadas circunstâncias, 
como em caso de guerra revolucionária ou subversiva, 
para citar apenas um exemplo.

Não me canso de repetir que a queda da desigual-
dade e a redução da pobreza de expressivas parcelas 
da população tiveram início em programas de transfe-
rência de renda garantidos pela Carta de 1988. Faço 
referência a esse fato porque estamos acostumados 
a verificar a comemoração, até exagerada, que fazem 
quando anunciam que milhões de pessoas deixaram a 

faixa de pobreza no País, sem reconhecer que ações 
pretéritas foram realizadas e promoveram a melhoria 
da qualidade vida da população do País, especialmen-
te a partir da Constituição de 1988. Cito, por exemplo, 
a rede de proteção social. No Brasil, não se resume 
ao programa Bolsa Família, mas tem-se desenvolvido 
principalmente a partir da Constituição de 1988.

O Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural – 
Funrural –, criado em 1971, no regime militar, pagava 
meio salário mínimo ao lavrador pobre a partir de 65 
anos de idade, benefício que foi ampliado para um sa-
lário mínimo, com redução da idade da aposentadoria, 
em decorrência da determinação constitucional de uni-
versalização da Previdência. Recordo, ainda, que o Be-
nefício de Prestação Continuada da Previdência Social 
atende aos idosos com mais de 65 anos e a pessoas 
com deficiência. Os dois programas são os grandes 
responsáveis pela redução da indigência de milhões 
de brasileiros, com origem na Carta Magna de 1988.

Em 2009, a previdência rural atendeu oito milhões 
de aposentados a um custo de R$40 bilhões, e o Bene-
fício de Prestação Continuada, 3,1 milhões de idosos 
e deficientes a um custo de R$16,8 bilhões. O Bolsa 
Família atendeu 12,3 milhões de famílias ao custo de 
R$12,5 bilhões. Portanto, há aí parâmetros para ava-
liação dos brasileiros e o reconhecimento das ações 
que precederam o atual estágio de Governo no País.

A Constituição Cidadã foi retratada de forma pri-
morosa em muitas passagens do histórico discurso 
proferido pelo Dr. Ulysses Guimarães por ocasião da 
sua promulgação. Vou reproduzir alguns trechos lapi-
dares do memorável discurso de Ulysses Guimarães, 
que considero exemplo de liderança política de todas 
as gerações, mas especialmente das gerações que 
conviveram com ele no período que antecedeu a Cons-
tituição de 88 e no período posterior à Carta Magna.

Vou encerrar este discurso, portanto, com pala-
vras de Ulysses Guimarães:

O enorme esforço é dimensionado pe-
las 61.020 emendas, além de 122 emendas 
populares, algumas com mais de 1 milhão de 
assinaturas, que foram apresentadas, publi-
cadas, distribuídas, relatadas e votadas, no 
longo trajeto das subcomissões à redação fi-
nal. A participação foi também pela presença, 
pois diariamente cerca de dez mil postulantes 
franquearam, livremente, as 11 entradas do 
enorme complexo arquitetônico do Parlamen-
to, na procura dos gabinetes, comissões, ga-
leria e salões. Há, portanto, representativo e 
oxigenado sopro de gente, de rua, de praça, 
de favela, de fábrica, de trabalhadores, de co-
zinheiros, de menores carentes, de índios, de 
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posseiros, de empresários, de estudantes, de 
aposentados, de servidores civis e militares, 
atestando a contemporaneidade e autentici-
dade social do texto que ora passa a vigorar.

Como o caramujo, guardará para sempre o 
bramido das ondas de sofrimento, esperança e 
reivindicações de onde proveio. A Constituição é 
caracteristicamente o estatuto do homem. É sua 
marca de fábrica. O inimigo mortal do homem 
é a miséria. O estado de direito, consectário da 
igualdade, não pode conviver com estado de 
miséria. Mais miserável do que os miseráveis 
é a sociedade que não acaba com a miséria.

A moral é o cerne da Pátria. A corrupção 
é o cupim da República. República suja pela 
corrupção impune tomba nas mãos de dema-
gogos, que, a pretexto de salvá-la, a tiranizam. 
Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia 
quem roube, eis o primeiro mandamento da mo-
ral pública. Pela Constituição, os cidadãos são 
poderosos e vigilantes agentes da fiscalização, 
através do mandado de segurança coletivo; do 
direito de receber informações dos órgãos pú-
blicos; da prerrogativa de petições aos poderes 
públicos, em defesa de direitos contra ilegalida-
de ou abuso de poder; da obtenção de certidões 
para defesa de direitos; da ação popular, que 
pode ser proposta por qualquer cidadão, para 
anular ato lesivo ao patrimônio público, ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico, isento de 
custas judiciais; da fiscalização das contas dos 
Municípios por parte do contribuinte; podem 
peticionar, reclamar, representar ou apresen-
tar queixas junto às comissões das Casas do 
Congresso Nacional; qualquer cidadão, parti-
do político, associação ou sindicato são partes 
legítimas e poderão denunciar irregularidades 
ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da 
União, do Estado ou do Município. A gratuidade 
facilita a efetividade dessa fiscalização.

E concluo:

... a Nação quer mudar. A Nação deve mu-
dar. A Nação vai mudar. A Constituição pretende 
ser a voz, a letra, a vontade política da socieda-
de rumo à mudança. Que a promulgação seja 
nosso grito: – Mudar para vencer! Muda, Brasil!

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 

Registro, com alegria, a presença dos alunos do Ensino 
Fundamental do Colégio Soma, do Distrito Federal, esses 
que serão os futuros homens e mulheres do amanhã.

Concedo a palavra ao Senador Sérgio Souza. 
(Pausa.)

Não estando presente, concedo a palavra... A 
Senadora Angela Portela também não está presente. 
Concedo, portanto, a palavra ao Senador Pedro Taques.

Tem V. Exª o prazo regimental de dez minutos 
para fazer o seu pronunciamento.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, cidadão 
brasileiro que veio nesta tarde comemorar a Constitui-
ção, uma pergunta inicial deve ser feita: temos algo a 
comemorar ou temos muito a lamentar, Sr. Presidente? 
Mas, antes de respondermos a essa indagação, Senador 
Mozarildo, Senador Alvaro, permitam-me um momento 
de egoísmo, um momento de contar uma passagem de 
minha vida por ocasião da promulgação da Constituição.

No dia 5 de outubro de 1988, eu estava me prepa-
rando para ir à faculdade, estava no meio do curso de 
Direito na faculdade de Taubaté, no interior do Estado 
de São Paulo, onde eu tive a honra de estudar. Quando 
saía, repentinamente senti uma saudade terrível, uma 
saudade doida da minha família, especialmente da minha 
mãe, que continuou morando, como a minha família, na 
cidade em que nasci, em Cuiabá, capital do Estado de 
Mato Grosso. Peguei o telefone, Senador Mozarildo, e, 
como acontece às vezes quando a gente vai falar com 
quem ama, fiquei tão emocionado que não soube o que 
dizer. Então fiz a ela, a minha mãe, a pergunta mais 
despropositada que se pode fazer para um cuiabano 
como eu, como parte da minha família, que lá chegou 
em 1720, Sr. Presidente. Perguntei a ela: “Mãe – com 
a voz já chorosa, Senador Mozarildo –, está fazendo 
muito calor aí, em Cuiabá?” “Ah, meu filho – respon-
deu a minha mãe, sentida, percebendo de imediato o 
que acontecia –, vem aqui me ver porque está geando 
desde a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em São 
Benedito, até a ponte de Várzea Grande – que separa 
Cuiabá desta segunda maior cidade do nosso Estado”.

Minha lembrança desse ocorrido é tão forte por-
que, naquele mesmo dia, pouco antes, às quatro da 
tarde, foi promulgada a Constituição Brasileira de 1988. 
As rádios divulgaram a notícia, a televisão mostrou as 
imagens, os professores falaram durante a aula. Eu me 
recordo dos professores de Direito Constitucional, neste 
dia, nesta noite, falando a respeito da nova Constituição. 

Eu não tinha como saber que, vinte e três anos 
depois, eu teria concluído o meu Curso de Direito, tor-
nado Procurador do Estado de São Paulo e, depois, 
Procurador da República. Como eu poderia imaginar, 
Senador Mozarildo, que, um dia, o bom povo do Mato 
Grosso, iria me confiar este mandato de Senador da 
República, que eu luto dia e noite para honrar?
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Há vinte e três anos, Senador Alvaro, juntei no co-
ração a saudade materna com a alegria daquele novo 
tempo que surgia. Hoje, desta bancada no Senado da 
República, eu renovo a mesma emoção e tomo a pa-
lavra para dizer que a Constituição está sentida, está 
chorosa, ligando para o povo brasileiro como um filho 
distante, pedindo sua proteção e sua lucidez, porque 
nós, Srs. Senadores, nesses vinte e três anos, não 
fomos brasileiros o bastante para fazer todas as leis 
que ela, a Constituição, esperava que fizéssemos. Não 
fomos capazes disso; porque nós, Senadores, nesses 
vinte e três anos, argumentamos que as promessas 
que ela fez – ela, a Constituição – não foram mais do 
que promessas. E nós sempre argumentamos isso, 
porque continuamos acreditando que os brasileiros 
serão pacientes para sempre, e os brasileiros já estão 
impacientes, Sr. Presidente; porque, nesses vinte e três 
anos, nós desprotegemos quem nos protege, ferimos 
quem nos acalenta, faltamos com quem nunca nos 
faltou, que é a Constituição da República.

Tratamos nossa Constituição como se fosse provi-
sória, vigente até a próxima alteração ou até a próxima 
eleição, até a próxima emenda ou, quem, sabe, até a 
hora em que, de tanto descumpri-Ia, resolvamos fazer 
outra para melhor descumprir. A Constituição provisó-
ria para um país injusto, Srs. Senadores.

A Constituição de 1988 foi o grande momento le-
gislativo da história do Brasil. É o que eu penso. Nada se 
compara a ela, a Constituição de 1988. A Constituição 
de 1824 foi feita pelo Imperador, depois da dissolução 
da Assembléia Nacional Constituinte, a partir de 1823. 
Uma Constituição criada para defender os portugueses 
contra os brasileiros que aqui já haviam nascido. Por-
tanto, a Constituição de 1988 é uma Constituição bem 
melhor do que a Constituição de 1824. Ela é melhor do 
que a Constituição de 1891, que foi feita por milicianos 
descontentes com o Imperador, apesar do trabalho do 
grande Rui Barbosa, baiano, que ali se encontra, que 
quis, quase como um mimetismo, copiar a Constituição 
americana, mas era impossível copiar a história dos 
Estados Unidos, a antropologia, a sociologia ameri-
cana. A Constituição de 1988 é bem melhor do que a 
Constituição de 1891. É bem melhor do que a Consti-
tuição de 1934, que foi feita por um poder sem força. 
É bem melhor do que a Constituição de 1937, que foi 
feita por um poder sem direito, uma Constituição auto-
ritária. Se retirarmos, Srs. Senadores, o grande respiro 
democrático de 1946, veremos que nunca houve uma 
Constituição como a nossa de 1988, com ambição de 
grandeza que as constituições do regime de exceção, 
de 1967 e 1969, sequer professaram.

Eu pergunto a V. Exªs, pergunto aos brasileiros: 
que valor damos à liberdade se com o documento que 

a assegura somos tão irreverentes? Não terá ela maior 
significação do que as nossas vaidades? 

Nossas crianças não recebem uma Constituição 
em cada escola do ensino médio, mas, por ironia, re-
cebem, e as lojas vendem, um Código de Defesa do 
Consumidor. Eu quero aqui dar a notícia de que hoje, 
no dia em que a Constituição atinge 23 anos, a juven-
tude do PDT no meu Estado está a distribuir mil cons-
tituições em uma praça que recebe o nome de Praça 
Ipiranga, no centro Cuiabá, capital do Estado de Mato 
Grosso. Mil constituições estão sendo distribuídas!

Não há árvore fértil que nos dê tantos frutos como 
a Constituição. Não temos o dia da Constituição, como 
temos o Dia da Independência, como temos o Dia da 
Proclamação da República, mas é a Constituição que 
nos legitima como representantes do povo, nesta Casa 
e na Câmara dos Deputados.

É ela quem impede que um Poder assuma todos 
os outros Poderes. O Legislativo não pode ser maior 
que a Constituição. O Judiciário não pode ser superior 
à Constituição. O Executivo não pode ser imperial de 
forma que venha a violar a Constituição. É ela, Sena-
dores, que faz com que cada brasileiro – de São Paulo, 
de Roraima, do Amapá, do Estado de Mato Grosso, do 
Paraná – se sinta irmão e, sobretudo, cidadão.

Querem pôr a Constituição num ataúde e trans-
portá-la no féretro dos interesses passageiros!

Alguns falam em uma nova Constituição. Não sa-
berão que um novo texto só vai criar insegurança jurídi-
ca? Não saberão que as Casas legislativas, os tribunais, 
os quartéis, as pessoas nas ruas e bares terão, a cada 
vez, que perguntar qual a lei que vale em nosso País?

Não precisamos de outra Constituição, porque a 
nossa já diz que devemos construir uma sociedade livre, 
justa e solidária. É o quanto basta, Senadores. Se nós 
acabássemos com todos os livros, se acabássemos 
com todos os códigos, essa única expressão já seria 
o bastante: a construção de uma sociedade que seja 
livre, justa e solidária. Não precisamos de nova cons-
tituinte, porque o Congresso de 1986 esteve à altura 
da missão que os tempos lhe deram.

A Constituição é a espinha da cidadania, o cora-
ção dos fortes, o abrigo dos fracos, a esperança dos 
desgraçados. As constituições não podem servir a dois 
senhores: servem aos desgraçados, mas não podem 
servir aos covardes – e temos de reconhecer a exis-
tência de muitos covardes na República. A Constituição 
de 1988 serve aos desgraçados, aos desprotegidos, 
aos que padecem de injustiça.

O que virá substituí-la? Essa pergunta deve ser feita.
O que querem com uma nova Constituição? Essa 

questão deve ser levantada.
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Nós, que somos os brasileiros, que honramos 
nossos homens e mulheres ilustres, que choramos 
pela mãe distante, que rimos quando nossos filhos 
riem, que nos metemos a olhar para o mundo sem 
temer rivais, não podemos deixar que nossa espinha 
seja substituída por cartilagens eleitoreiras.

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Fora 
do microfone.) – Aos 23 anos, a Constituição brasileira 
clama por regulamentação e por efetividade. Deu vida a 
um país onde mato-grossenses, paulistas, nordestinos, 
brasileiros se sentem confiantes e se sentem cidadãos. 

Um dia, há de nos servir para nos livrar dos cor-
ruptos de todos os jaezes, inclusive corruptos de opor-
tunidades, inclusive corruptos de prioridades. Vamos 
zelar por ela, antes que apaguem tudo o que se con-
seguiu, antes que comece a gear em Cuiabá.

Srs. Senadores, Sr. Presidente, peço mais dois 
minutos para encerrar a minha fala. 

A Constituição de 1988 é diferente das anterio-
res. É uma Constituição que traz o indivíduo, traz o ser 
antes do Estado. As nossas Constituições anteriores 
tratavam, primeiro, do Estado, depois, do indivíduo. A 
nossa Constituição de 88 quis dizer, ao tratar primeiro 
do indivíduo e depois, da construção do Estado, que o 
Estado nada mais significa do que um instrumento, um 
meio, um veículo, para que nós tenhamos o indivíduo 
respeitado na sua mais profunda dignidade.

Por isso, neste dia, temos que louvar a Constitui-
ção, mas, sobretudo, temos que lamentar a discussão 
a respeito de uma nova Constituição. Esta, mais do que 
escrita, esta, mais do que uma folha de papel, precisa 
ser concretizada, precisa ser vivida.

Assim, Srs. e Srªs Senadoras, convido-os a todos 
para que possamos defender a Constituição. Convido-
-os a todos para que possamos viver a Constituição.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) 
– Com a palavra o próximo orador inscrito, Senador 
Geovani Borges. Depois, falará o Senador Vicentinho 
Alves, pelo Tocantins.

Tem V. Exª a palavra por 10 minutos, Senador 
Geovani, para proferir o seu pronunciamento.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, no 
último dia 13 de setembro, aqui mesmo desta tribuna, 
proferi pronunciamento comemorando os 68 anos de 
criação do nosso querido Território do Amapá, por in-
termédio do Decreto-Lei nº 5.812, de 13 de setembro 
de 1943, do então Presidente Getúlio Vargas.

Retorno hoje, na condição de ex-Constituinte, jun-
tamente com nosso querido Senador Mozarildo Caval-

canti do Estado de Roraima, para celebrar os 23 anos de 
transformação em Estado do antigo Território do Amapá.

Foi graças à brilhante defesa da diplomacia do Ba-
rão do Rio Branco que a Comissão de Arbitragem, em 
Genebra, na Suíça concedeu ao Brasil a posse desse 
território disputado com a França, e que, em 1900, foi 
incorporado ao Estado do Pará com o nome de Araguari. 

Quase meio século mais tarde, em plena II Guerra 
Mundial, o então Presidente Getúlio Vargas, pelo de-
creto a que me referi há pouco, transforma Araguari 
em Território do Amapá. 

Por certo, naquela ocasião, sua excelência vis-
lumbrava fatores de ordem estratégica, econômica e 
política para tomar essa decisão, afinal, no Amapá ha-
via sido descobertas importantes jazidas de manganês 
na Serra do Cachimbo.

A criação do Território do Amapá representou um 
novo capítulo na vida do povo daquela região. A partir 
daquele momento foram traçadas as diretrizes políticas 
e administrativas para a implantação de infraestrutura e 
incentivos para o desenvolvimento voltado ao setor de ex-
trativismo mineral que, em muito contribuíram para a sua 
estruturação amapaense e para a sua organização espacial.

A partir daí, Srªs e Srs. Senadores, a região come-
çou a se desenvolver com a exploração do manganês 
pela Indústria de Comércio S. A., a criação da Companhia 
de Eletricidade do Amapá, naquela época, e a constru-
ção da Usina Hidrelétrica do Paredão, no rio Araguari.

Posso dizer, sem medo de errar, que a criação dos 
Territórios Federais tanto do Amapá como Rondônia 
e Roraima pavimentou o caminho para o desenvolvi-
mento da Amazônia.

Mas. Sr. Presidente, o povo do Amapá sonhava 
com o dia em que poderia eleger os seus representan-
tes no Congresso Nacional e também seu Governador. 
O Amapá precisava de maior autonomia. O Amapá 
precisava desvincular-se da União para poder alçar 
voos mais altos, rumo ao seu desenvolvimento. Não 
podíamos continuar atrelados a Brasília! 

Quando o Movimento das Diretas-já ganhou as 
ruas, em 1984, que culminou com a eleição da chapa 
Tancredo Neves e José Sarney para a Presidência da 
República, passamos a vislumbrar uma maior possi-
bilidade de autonomia política, com a iminência do fim 
dos governos militares.

A partir de 1o de fevereiro de 1987, data em que 
foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte pelo 
Deputado Ulysses Guimarães, passamos a lutar para 
que o Amapá fosse transformado em Estado. Aliás, 
essa foi uma de minhas principais bandeiras como De-
putado Constituinte. Trabalhei exaustivamente durante 
horas e horas pelo Amapá, e Mozarildo por Roraima, 
para ver esse sonho concretizado.
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Lutei também em prol da criação dos Estados de 
Roraima e de Tocantins, porque, assim como no Ama-
pá, seus cidadãos ansiavam por liberdade e progresso.

Aquele foi um momento absolutamente fundamen-
tal para o nosso País. Tamanha foi a relevância do que 
escrevemos na Carta Magna de 1988 que o Deputado 
Ulysses Guimarães a chamou de Constituição Cida-
dã. De fato, Sr. Presidente, se há algo que podemos 
chamar de pedra angular da Constituição, é o seu Tí-
tulo II, que trata dos direitos e garantias fundamentais 
do cidadão brasileiro, muitos deles inéditos até então, 
agrupados em cinco blocos principais: a) Dos direitos 
e deveres individuais e coletivos; b) Dos direitos so-
ciais; c) Da nacionalidade; d) Dos direitos políticos; e 
e) Dos partidos políticos.

A Constituição de 1988 trouxe ainda a restaura-
ção das eleições diretas para Presidente da Repúbli-
ca e também a tão sonhada criação dos Estados do 
Amapá, Roraima e Tocantins.

Hoje, decorridos 23 anos desse fato, podemos 
perceber que a decisão dos Constituintes foi acertada: 
temos muito que comemorar.

No Amapá, há mais de 3.500 empresas. Ademais, 
somos o Estado com menor índice de desmatamento 
e o maior percentual de conservação ambiental.

Quero registrar, além disso, o importante papel 
que vem sendo desempenhado pela Área de Livre Co-
mércio de Macapá e Santana, que tem permitido ao 
Estado ter acesso aos recursos da Suframa (Superin-
tendência da Zona Franca de Manaus), recursos esses 
investidos em obras de infraestrutura urbana, turística 
e logística, bem como na área social do Estado.

Por fim, Sr. Presidente, mas não menos importante 
registro também o papel fundamental que S. Exª, o nosso 
Senador José Sarney, então Presidente da República, 
hoje Senador pelo meu querido Estado do Amapá, tem 
desempenhado na construção do Estado do Amapá, 
apoiando todos os projetos verdadeiramente relevantes 
para o desenvolvimento do nosso Estado e o bem-estar 
da nossa gente. Se fizermos uma retrospectiva desses 
23 anos de história, em todos os momentos significa-
tivos para o Estado, lá está a presença inigualável de 
S. Exª, o nosso querido Senador José Sarney. Aliás, as 
ações do Presidente Sarney têm sido fundamentais não 
apenas na construção do Amapá, mas o foram também 
no surgimento da Nova República, no processo que re-
sultou na Constituição de 1988 e na fundação do Brasil 
democrático em que hoje vivemos.

Portanto, Srªs e Srs. Senadores, esta é uma data 
de profundo significado para o País, dos 23 anos da 
Constituição Cidadã de 1988 e da criação dos Esta-
dos do Amapá, Tocantins e Roraima, data para a qual 
o Senado da República destina este momento solene.

Antes de encerrar, eu gostaria de cumprimentar 
todos os Parlamentares, Senadores e Deputados dos 
Estados do Amapá, Roraima e Tocantins, e desejar que 
continuemos lutando para que nossos Estados sejam 
cada vez mais fortes, cada vez mais desenvolvidos, 
para o bem de todo o povo brasileiro.

Eu também gostaria de registrar, Presidente José 
Sarney a presença de dois amapaenses, o nosso Magní-
fico Reitor da nossa Universidade do Amapá, Prof. Leonil 
Amanajás, e do Dr. Caio Guimarães, que estão vivendo 
este momento histórico aqui no Senado da República.

Procurei cumprir, na íntegra, o Regimento Inter-
no da Casa.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Geovani Bor-
ges, o Sr. João Ribeiro, 2º Secretário, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Sarney, Presidente.

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

O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, estimado Senador José Sarney, saúdo as 
Srªs Senadoras e os Srs. Senadores; cumprimento os 
profissionais da imprensa, os servidores da Casa, as 
amigas e os amigos do Tocantins que aqui se fazem 
presentes. Sintam-se todos cumprimentados. Cum-
primento os nossos assessores e assessoras. Saúdo 
também, neste momento, o autor do requerimento, 
Senador Randolfe, com o qual tive a oportunidade de 
subscrever esse requerimento. Nossa saudação.

Subo à tribuna do Senado Federal para celebrar, 
nesta data histórica para o Tocantins e para o Brasil, os 23 
anos de promulgação da Constituição Federal, a Consti-
tuição Cidadã, que trouxe, nos seus Atos Constitucionais 
Transitórios, a criação do Estado do Tocantins e a transfor-
mação de territórios em Estados do Amapá e de Roraima.

Neste instante, vou me ater, de forma especialís-
sima, ao nosso Tocantins com relação à Constituição 
Federal, à Assembleia Nacional Constituinte. Vou me 
ater apenas à autonomia dos tocantinenses. 

A ideia da autonomia, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, para a antiga região norte de Goiás vem 
de 1821, portanto, um ano antes da Independência do 
Brasil. Uma luta mais do que centenária era a nossa 
causa da emancipação do norte goiano, do Tocantins. 
Já em 1821 ou mesmo antes da Independência, o De-
sembargador português Joaquim Theotônio Segurado 
proclamava o governo autônomo do Tocantins.

Mas o movimento foi reprimido e a luta pela eman-
cipação do norte goiano ficou estagnada até que, em 
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maio de 1956, Feliciano Machado Braga, Juiz de Di-
reito de Porto Nacional, Fabrício César Freire, Oswal-
do Ayres da Silva, entre outros bons nomes daquela 
época, lançaram o Movimento Pró-Criação do Estado 
do Tocantins como uma expressão do desejo de au-
tonomia do norte goiano, ocasião em que foram cria-
dos uma bandeira e um hino para o futuro Estado. Em 
1956, nós já tínhamos a nossa bandeira e o nosso hino.

Mesmo não tendo prosperado naquela ocasião, 
os ideais defendidos por Theotônio Segurado foram o 
ponto de partida para que a população do norte goia-
no tomasse consciência de que ela se distinguia de 
maneira substancial, tanto do ponto de vista político 
quanto econômico, da população que habitava o sul do 
Estado de Goiás. Dessa consciência de diversidades 
nasceu a frase da época: “O tocantinense não é goiano”. 

Outros movimentos se seguiram, liderados por 
ativistas, sobre a autonomia. Por exemplo, meu saudo-
so pai, Comandante Vicente de Paula de Oliveira, foi 
um dos criadores da ATI – Associação Tocantinense 
de Imprensa. A juventude da época também teve parti-
cipação ativa no movimento de autonomia organizado 
na Casa do Estudante do Norte Goiano – Cenog, um 
dos principais focos de combate da secular luta pela 
emancipação. 

A semente plantada naquele longínquo ano de 
1821 começou a germinar, regada pela incansável luta 
do então Deputado Federal constituinte José Wilson 
Siqueira Campos. 

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, brasileiros 
e brasileiras que nos assistem, é impossível falar de 
Tocantins, Presidente Sarney, sem destacar a perso-
nalidade heroica de Siqueira Campos. Ele, que iniciou 
sua trajetória política como Vereador pela cidade de 
Colina de Goiás, engajou-se cedo nessa luta libertária 
e sua missão ganhou força com o passar dos anos.

De vereador, elegeu-se Deputado Federal por 
Goiás. Com 5 mandatos construiu o alicerce necessá-
rio para, como relator da Subcomissão dos Estados da 
Assembleia Nacional Constituinte, redigir e entregar ao 
Presidente do Congresso e da Assembleia Nacional 
Constituinte, o saudoso Deputado Ulysses Guimarães, 
a fusão de emendas que permitiu a criação do Esta-
do do Tocantins. O trabalho de articulação política e 
de convencimento empreendido por Siqueira Campos 
junto aos seus pares e às lideranças partidárias permi-
tiu que a emenda de criação do Estado de Tocantins 
fosse votada e aprovada no mesmo dia.

O exaustivo trabalho de articulação política, en-
tretanto, não foi suficiente para garantir a promulgação 
da emenda de criação do Tocantins. Foi preciso que o 
Deputado Siqueira Campos se esforçasse ainda mais.

Abnegado e determinado na sua luta pela au-
tonomia, Siqueira Campos chegou a fazer greve de 
fome no plenário da Assembleia Nacional Constituinte. 
Iniciativa que mereceu o apoio de todos nós, tocanti-
nenses da época.

Seu esforço foi tanto e de tal maneira que as 
principais lideranças nacionais, independentemente 
de opiniões ideológicas – inclusive, testemunha viva 
e que contribuiu muito, o Presidente José Sarney –, 
convenceram-se, diante dos fortes argumentos apre-
sentados pelo Deputado Siqueira Campos, de que a 
criação do Tocantins era viável e uma luta muito justa.

A proposta de autonomia do Tocantins ganhou 
força e conquistou o apoio suprapartidário de lideran-
ças de grande expressão, como o próprio Deputado 
Ulysses Guimarães, Presidente da Assembleia Nacio-
nal Constituinte; o então Senador Fernando Henrique 
Cardoso, o Senador Jarbas Passarinho, o Senador Ro-
berto Freire, o Senador Bernardo Cabral, a Senadora 
Lídice da Mata, então Deputada, que aqui se encontra, 
o Deputado Mozarildo Cavalcanti, o Senador Renan 
Calheiros, o Senador Paulo Paim, quando Deputado 
Federal, a Senadora Lúcia Vânia também contribuiu, 
e muito, e tem a sua marca na história dos tocantinen-
ses, o Senador Irapuan Costa Júnior, o Senador Edi-
son Lobão, o Senador Mauro Benevides, o Senador 
Itamar Franco, o hoje Vice-Presidente da República e 
amigo Michel Temer, o Senador Aécio Neves, então 
Deputado Federal, o Deputado Federal Delfim Netto, 
o Senador Mário Covas, o Senador Nelson Carneiro, 
o então Deputado Luiz Inácio Lula da Silva, dentre 
tantos outros nomes que contribuíram com o apoio a 
esta causa. Portanto, fica registrada a nossa gratidão.

As votações da Assembleia Constituinte resulta-
ram no art. 13 das Disposições Transitórias, que de-
terminava a criação do Estado do Tocantins em área 
desmembrada do Estado de Goiás, incorporando os 
municípios localizados acima do paralelo 13. Determi-
nava ainda a eleição de Governador, Vice-Governador, 
Senadores, Deputados Federais, Deputados Estadu-
ais, bem como a designação de cidade para ser capi-
tal provisória até a escolha definitiva pela Assembleia 
Constituinte do Estado.

Em 15 de novembro de 1988, atendendo ao Tex-
to Constitucional, Siqueira Campos se elege como o 
primeiro Governador do recém criado Estado do To-
cantins. Cumpria ali o seu primeiro mandato, levando 
para o Executivo estadual a mesma determinação que 
o acompanhou como Deputado constituinte.

Naquela mesma eleição, junto com Siqueira Cam-
pos, fui eleito Prefeito da minha terra querida Porto Na-
cional, tornando-me o Prefeito mais jovem da minha 
centenária Porto Nacional.

OUTUBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL40



40440 Quinta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2011

Em 20 de maio de 1989, Siqueira Campos lan-
çou a pedra fundamental de Palmas, a nossa capital, 
inaugurada em 1o de janeiro de 1990.

Como Prefeito de Porto Nacional, tive a partici-
pação direta, ao lado de Siqueira Campos, quando 
assinamos o ato que desmembrava o Município de 
Porto Nacional, para se criar a nossa bela e organiza-
da capital Palmas. 

Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Senado-
res, hoje, passados vinte e três anos e o Tocantins 
com 1.383 habitantes, quero celebrar, com muita in-
tensidade e de forma positiva, o movimento histórico 
que culminou com a criação da Assembleia Nacional 
Constituinte da nossa Constituição cidadã de 1988.

Enquanto Constituinte, Siqueira já lançava seu 
olhar visionário sobre as potencialidades econômicas 
do futuro Estado. Sabia que, uma vez implantada a 
infraestrutura básica do novo Estado, este teria con-
dições excepcionais de desenvolvimento, melhorando 
as condições de vida de sua gente sofrida.

A criação do Tocantins veio acompanhada de um...

(Interrupção do som.)

O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO. Fora do 
microfone.) – ... extraordinário... Vou concluir, Sr. Pre-
sidente – fluxo migratório de brasileiros de todas as 
regiões do País que para lá se dirigiram em busca de 
novas oportunidades de empregos, investimentos e 
qualidade de vida. 

A construção de Palmas repetiu a saga de Brasília.
O Tocantins avança no século 21 como uma das 

unidades da Federação com inestimável potencial de 
crescimento. Os recursos naturais, Sr. Presidente, são 
abundantes no nosso Estado. Por exemplo, as poten-
cialidades turísticas: o rio Tocantins, o rio Araguaia, as 
reservas da Ilha Bananal e do Cantão e o nosso Jala-
pão. A produção agrícola cresce de forma maiúscula 
no nosso Estado.

A produção de energia para o País. Estamos 
produzindo mais de quatro mil megawatts: Usina de 
Estreito, Usina de Lajeado, Usina de Peixe Angical e 
Usina de São Salvador. Exportamos hoje 90% da ener-
gia que produzimos no Tocantins para ajudar o nosso 
País a desenvolver-se cada vez mais.

A Ferrovia Norte-Sul, idealizada por V. Exª, interli-
ga este País de norte a sul, cruzando longitudinalmen-
te o Tocantins, e nos dá a condição de hoje colocar a 
nossa produção em Palmas e ser embarcada no porto 
do Itaqui para a Europa e demais países.

Portanto, Sr. Presidente, para contribuir com o 
tempo, quero solicitar de V. Exª que dê como lido todo 
este ...

(Interrupção do som.)

O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO. Fora do 
microfone.) – ... pronunciamento e apenas registrar. 
Cito nominalmente, Sr. Presidente, porque acho de 
suma importância, os Presidentes da República que 
contribuíram e têm contribuído para consolidar o nos-
so Estado. 

V. Exª, que está aqui registrado, porque ocupa-
va a Presidência na época da implantação do Estado, 
teve uma participação importante na implantação e 
na consolidação. Registro o ex-Presidente Fernando 
Collor, o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
o ex-Presidente Itamar Franco, o ex-Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva e a atual Presidenta Dilma Rous-
seff. A todos os nossos agradecimentos pelo apoio 
conferido ao nosso Estado.

Aos ex-Senadores que contribuíram muito neste 
plenário e nesta Casa: Antônio Luiz Maia, Moisés Abrão, 
Carlos do Patrocínio, João Rocha, Leomar Quintanilha, 
Eduardo Siqueira Campos, ex-vice-Presidente desta 
Casa, que brilhou também e contribuiu muito com o 
País e com o nosso Estado.

Aos meus colegas atuais, Senadora Kátia Abreu 
e meu irmão e companheiro Senador João Ribeiro. 
Tenho o prazer de estar aqui, ao lado de V. Exª e da 
Senadora Kátia Abreu, procurando produzir o melhor 
possível para o nosso Estado e para o nosso País. 

De modo que solicito, Sr. Presidente, para fina-
lizar, a V. Exª, nos termos regimentais, a transcrição 
nos anais do Senado deste pronunciamento e tam-
bém da relação contendo os nomes de todos os 367 
Constituintes que votaram favoravelmente à criação 
do Estado de Tocantins.

O Tocantins teve apenas um voto contrário...

(Interrupção do som.)

O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO) – ...deixar 
de citar esse nome do voto contrário. Mas penso que 
foi muito mais um voto equivocado do que contrário. 
Foram onze abstenções.

Então, aos Constituintes que aprovaram a cria-
ção do Tocantins presto a nossa justa homenagem e 
o reconhecimento pelo bem que fizeram a homens e 
mulheres como eu, nativos que ali moravam, e agora 
aos brasileiros que para lá foram.

O Tocantins simplesmente foi um sonho, uma 
luta que deu certo.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR VICENTINHO ALVES EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Antes de dar a palavra ao próximo orador, eu pedi-
ria aos oradores que fossem breves porque esta sessão 
foi destinada ao Expediente que se esgota às 16 horas, 
e como temos um acordo entre a oposição e o Governo 
de votarmos as medidas provisórias ainda nesta tarde, 
eu pediria então que colaborassem com a Mesa, com 
a homenagem que é feita, cumprindo o nosso tempo.

Muito obrigado.
Com a palavra a Senadora Lídice da Mata.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, e visitantes 
que aqui estão para homenagear os 23 anos da Cons-
tituição Federal do Brasil, de 88, e alguns que aqui es-
tão para comemorar a criação dos seus Estados, há 
pouco ouvi o Senador Pedro Taques falar e me senti 
muito identificada com seu pronunciamento. ´

Participei da elaboração da Constituição do Brasil 
como Deputada Federal Constituinte, em 1986, como 
diversos dos Senadores que aqui estão, e à época tive 
a oportunidade e a honra de participar desse momento 
singular da vida política nacional. 

Participei, antes de ser Deputada Constituinte, da 
luta nas universidades em defesa da democracia no 
nosso País, da retomada democrática do nosso País e 
dentre as bandeiras que defendíamos estava a bandei-
ra de uma Constituinte livre, democrática e soberana. 

A expressão “livre, democrática e soberana” era 
palco de enormes polêmicas dentre as correntes po-
líticas que militavam no nosso movimento estudantil, 
movimento que lutava por liberdades democráticas 
em nosso País. E ao me ver depois Constituinte, re-
presentando o povo da Bahia, representando a luta 
daqueles que buscavam constituir o Brasil democrá-
tico, vitorioso com a convocação de uma Assembleia 
Nacional Constituinte livre e soberana, aqui represen-
tando as mulheres que se mobilizaram no Brasil inteiro 
em torno de uma proposta básica que trazia o slogan 
“Constituinte para valer tem que ter palavra de mulher”, 
sinto-me extremamente feliz em notar as conquistas, 
Senador Mozarildo, que a cidadania brasileira realizou 
com a Constituição de 88. 

A Constituição Cidadã, liderada de forma memo-
rável pelo Deputado Ulysses Guimarães; a Constitui-
ção, como já foi dito aqui, inicia-se com os direitos e 
garantias individuais; a Constituição que, no seu inci-
so I, diz: “Homens e mulheres são iguais em direitos 
e obrigações.” Nunca as mulheres deste País tiveram 
essa afirmação clara iniciando a Constituição. A Cons-
tituição nos deu o direito à livre organização partidária. 

Se formos olhar os incisos do art. 5º, da Constituição 
Federal do Brasil, um a um, veremos uma ode à de-
mocracia, à liberdade. Se formos, a cada minuto, folhe-
ando as páginas dessa Constituição, vamos identificar 
a fundação de um Estado democrático. 

Se nos lembrarmos de que essa Constituição 
nasceu de um processo constitucional, de um processo 
constituinte que mobilizou centenas, milhares de bra-
sileiros, vamos entender a razão pela qual devemos 
defendê-la com afinco. Nunca a sociedade brasileira 
– só no período da campanha das Diretas Já – teve 
uma participação política tão organizada, tão desta-
cada, tão protagonista, no processo de elaboração 
dos princípios e leis do nosso País. Nunca os índios, 
as mulheres, os negros, os jovens – e quero registrar 
que a Constituição de 88 deu à juventude brasileira, de 
maneira especial, facultativamente, o direito de votar 
aos 16 anos de idade –, todos esses segmentos que 
estavam represados no período do regime autoritário, 
se expressaram com tamanha força, com tamanha or-
ganização, para reordenar a vida política e administra-
tiva do Estado brasileiro. 

Portanto, é com estranheza que vejo quando se 
levantam algumas vozes para dizer que precisamos 
de outra Constituição, de uma Constituição que seja 
feita pelos sábios, que seja asséptica, sem participa-
ção do povo, sem as disputas políticas e ideológicas 
indispensáveis para a representação do pensamento 
da maioria da Nação brasileira.

Às vezes até me inibe o frenesi de mudanças 
constitucionais que sempre iniciam a vida das legislatu-
ras da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, 
parecendo que temos uma pressa imensa em modifi-
car completamente essa que é a Constituição que foi 
construída com a luta do nosso povo para transformar 
este País num país democrático.

Portanto, Sr. Presidente, creio que as exigências 
para as mudanças constitucionais, as PECs, às vezes 
são pequenas, e muitos se deixam levar por votar para 
favorecer ou para contemplar o espírito corporativo e 
agradar um colega ou outro. Esquecem-se que estamos 
modificando uma lei e que em nenhuma outra vez na 
história política deste País houve tanta legitimidade, tanta 
participação legítima do povo brasileiro para construí-la. 

É claro que existiram derrotados e vencedores no 
processo constitucional. E não é à toa que há essa insis-
tência permanente para que essas mudanças ocorram. 
Muitas dessas mudanças vêm justamente dos segmen-
tos e setores que foram derrotados naquele momento de 
extrema luta política em busca da confirmação de uma 
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Constituição que pudesse fundar esse novo Estado de 
direito que o nosso País passou a consagrar.

Portanto, nós temos que entender o processo 
constituinte no Brasil como um momento ímpar, par-
ticularmente valoroso, que dificilmente poderá ser su-
perado na nossa história. 

E se modificações exige a nossa Constituição, e 
agora mesmo estamos a discutir, o Congresso Nacional, 
uma reforma política que resultará ou deve resultar em 
mudanças na Constituição brasileira, elas serão parte de 
um aprimoramento do processo de consolidação da de-
mocracia no nosso País, que naquele momento explodia 
em todos os cantos, exigindo uma Constituição que pu-
desse respirar a liberdade desejada pelo povo brasileiro. 

As mudanças que nós podemos agora introduzir 
no sistema político, por exemplo, com a aprovação 
de PECs, elas virão fruto dessa experiência. Muitas 
das leis que hoje comemoramos a sua existência 
são decorrentes da legislação e das conquistas da 
Constituição.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB - BA) 
– Vou finalizar, Sr. Presidente. Eu cito o Estatuto da 
Criança e do Adolescente; cito o Estatuto do Idoso; 
cito o Estatuto da Igualdade Racial; cito todas as leis 
que decorreram das conquistas, na Constituição, de 
premissas democratizantes e da inclusão da maioria 
do nosso povo na sua participação livre, em busca da 
afirmação do seu direito.

Portanto, viva a Constituição de 1988, resultado 
da luta do povo brasileiro, que tornou este País em um 
país efetivamente democrático, respeitado por todas 
as nações do mundo.

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

- AP) – Com a palavra o Senador João Ribeiro, do Es-
tado do Tocantins.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PR – TO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, Presidente José Sar-
ney, antes de começar o meu pronunciamento, devo 
registrar que a Constituição de 1988, ou seja, a nossa 
atual Constituição, foi colocada por V. Exª como Presi-
dente da República. É um momento importante para 
todos nós, um dia importante, e o Brasil deve, portanto, 
homenageá-lo por isso. A minha homenagem, como 
companheiro seu, como admirador, e como seu colega 
hoje do Senado Federal. Obrigado, Presidente.

Srªs e Srs. Senadores, comemorar 23 anos da 
promulgação da Constituição Federal e da criação 

do nosso Estado traz dupla satisfação para o povo 
tocantinense.

Primeiro, pela coincidência dos acontecimentos, 
pois num único ato o Brasil promulgou sua moderna 
Carta Magna e reconheceu o direito pela emancipa-
ção das antigas terras do norte goiano, que travou 
histórica luta para fazer surgir o grandioso Estado do 
Tocantins de hoje.

Segundo, porque o ato da promulgação da Cons-
tituição Federal representou um passo seguro para o 
Estado de direito. Situação que foi muito desejada por 
todo o País, assim como era a criação do Tocantins 
pelo então povo do Nortão goiano.

E como a criação do Estado foi um ato democrá-
tico, a comemoração desse mesmo ato também pre-
cisa ser. Logo, reconhecer homens e mulheres, que 
trabalharam arduamente para efetivação do Tocantins, 
é tarefa democrática-cidadã.

É preciso, portanto, fazer especial registro ao 
importante trabalho do então Deputado Federal José 
Wilson Siqueira Campos, grande timoneiro político e 
autor da Emenda nº 2 que propunha a criação do Es-
tado do Tocantins, primeiro governador eleito e atual 
chefe do Poder Executivo do nosso Estado. Pela quarta 
vez, Presidente Sarney, o Governador Siqueira Cam-
pos governa o Tocantins. Também é preciso lembrar do 
então Deputado Federal José dos Santos Freire pela 
sua decisiva atuação durante a Assembléia Nacional 
Constituinte de 1988. Nessa mesma época, trabalhei 
pela emancipação, como deputado estadual, já que 
eu era deputado por Goiás. Naquele período, recordo 
dos colegas da Assembléia Legislativa de Goiás que 
comigo se ombrearam e que nos permitem hoje aqui 
estar para celebrar a fundação do Tocantins. 

Lembro dos deputados Totó Cavalcante, que de-
pois foi Senador, Hagahus Araújo, Brito Miranda, Ed-
mundo Galdino, e do saudoso João Lisboa da Cruz e 
tantos outros. Todos esses deputados nortenses que 
depois ficaram no Tocantins. 

Houve, também, intensa mobilização da socie-
dade civil que se organizou num comitê composto 
por importantes homens e mulheres que tiveram o 
vislumbre do grande momento histórico e apresen-
taram uma emenda popular à Assembléia Nacional 
Constituinte, a Emenda 22. Deixaram, assim, regis-
trado que o Estado do Tocantins nasceria igualmente 
da vontade popular.

Nosso Tocantins foi criado sem benesses da 
União, – mesmo não tendo qualquer infraestrutura, pois 
naquela época não havia sequer uma estrada asfalta-
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da na região norte do então Estado de Goiás –, não 
esperou que se reconhecesse a necessidade de apoio.

Nesses últimos 23 anos, o povo tocantinense 
mostrou ao País que estavam certos aqueles que de-
fenderam a criação do Tocantins.

O Estado se estruturou e hoje reúne condições 
excepcionais para o investimento público e privado.

Inúmeras escolas e universidades preparam a 
mão de obra especializada para as atividades econô-
micas modernas.

Estradas e pontes, usinas hidrelétricas – já são 
três; tem uma sendo concluída, a do Estreito, onde es-
tivemos visitando, Presidente Sarney, algumas vezes, 
e tantas outras em gestação –, ferrovias e aeródromos 
formam uma infraestrutura que faz do Tocantins um 
grande corredor logístico para interligar as regiões e 
Estados brasileiros.

Está praticamente implantado em nosso território 
um imponente eixo de desenvolvimento econômico, a 
Ferrovia Norte-Sul. E aqui, também, Presidente Sar-
ney, não posso deixar de agradecer a V. Exª, porque 
a ferrovia foi lançada por V. Exª. E me lembro muito 
bem, Presidente, fazendo aqui uma pausa no meu 
discurso para dizer a V. Exª e ao povo que nos ouve, 
de que, quando fui conversar com o Presidente Lula, 
pela primeira vez, sobre a Ferrovia Norte-Sul, ele dis-
se a mim: “Senador, eu fui o maior crítico da Ferrovia 
Norte-Sul, quando deputado federal. Eu dizia que era 
a ferrovia do nada para lugar nenhum, era a ferrovia 
da onça. Precisei percorrer o Brasil de ônibus, perder 
algumas eleições para reconhecer que a Ferrovia Nor-
te-Sul não era nada disso; era, na verdade, a ferrovia 
da integração nacional”. 

Então, rendo mais essa homenagem a V. Exª, 
Presidente Sarney. 

Está praticamente implantado em nosso território 
um imponente eixo de desenvolvimento econômico, a 
Ferrovia Norte-Sul, por onde seguirá o minério de ferro 
para exportação, passando pelos parques multimodais 
de Guaraí, Araguaína, Colinas e Gurupi.

Também no sentido leste-oeste, o Tocantins se co-
loca como importante engrenagem para o crescimento 
brasileiro. A Ferrovia de Integração Leste-Oeste está 
em construção e ligará Figueirópolis, no Tocantins, à 
cidade de Ilhéus, no Estado da Bahia, passando por 
regiões produtoras.

Senhor Presidente, Srªs e Senhores Senadores, 
aquela sofrida região do norte goiano, que hoje se 
constitui no Estado do Tocantins, é motivo de orgulho 
para o Brasil. 

Inclusive, Sr. Presidente, faço aqui mais uma 
pausa pequena para dizer que o Tocantins é exemplo 
para a redivisão territorial do Brasil. O Estado do Pará 
e, sobretudo o Estado do Carajás e do Tapajós já têm 
plebiscito marcado para o dia 11 de dezembro. Um 
dos maiores exemplos é o Estado do Tocantins, que 
se desenvolveu de forma extraordinária, e o senhor 
conhece bem o nosso Tocantins.

Aquela sofrida região do norte goiano, que hoje 
se constitui no Estado do Tocantins, é motivo de orgu-
lho para o Brasil. É de lá que se exporta a carne bo-
vina para dez países, a partir de uma produção que 
somente em 2010 mais do que dobrou em relação a 
2009, registrando aumento de 125%. Somos, hoje, os 
maiores produtores de grãos da região Norte. Somente 
a safra de soja de 2009/2010 foi de mais de um milhão 
de toneladas.

O Estado também se destaca na área de energia. 
Nos próximos dez anos, cerca de 40 usinas de etanol 
e biodiesel serão instaladas em uma área de quase 
um milhão de hectares. 

Eu poderia, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
ficar aqui apresentando uma infindável relação de rea-
lizações que comprava o acerto da Assembléia Nacio-
nal Constituinte de 1988, ao criar o pujante Estado do 
Tocantins. Na verdade, foi o único Estado novo criado 
– os dois foram territórios transformados em Estados.

Mas devo encerrar aqui minha homenagem ao 
povo tocantinense pelos 23 anos de grandes realiza-
ções. O Estado do Tocantins é resultado da determi-
nação e inspiração de um povo que trabalha de sol a 
sol para efetivamente levar o desenvolvimento brasi-
leiro ao interior do País. Quem for lá comprovará o que 
estou dizendo.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sena-
dor Randolfe, por V. Exª ter sido o autor desta sessão 
de homenagem. Meu abraço à querida e brava gente 
do meu Estado do Tocantins.

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

– AP) – Muito obrigado, Senador João Ribeiro.
Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente José Sar-
ney, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, companheiros 
e companheiras, há exatamente 23 anos, o povo 
brasileiro ganhava uma nova Constituição, apelida-
da de “Constituição Cidadã” pelo saudoso e querido 
Deputado Ulysses Guimarães. Naquela ocasião, di-
zia o Dr. Ulysses: “essa será a Constituição Cidadã, 
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porque recuperará como cidadãos milhões de brasi-
leiros [e brasileiras] vítimas da pior das discrimina-
ções: a miséria”.

A miséria a que se referiu o Dr. Ulysses não tinha 
somente a acepção literal da palavra. A miséria era, 
acima de tudo, a falta de liberdade, de democracia e 
de justiça social.

A Constituição de 1988 certamente não é uma 
Constituição perfeita. Se fosse perfeita seria irreformá-
vel. Mas ela inaugurou, sem dúvida, um novo tempo, 
um tempo em que prevalece o Estado democrático de 
direito, em que as instituições funcionam sem sobres-
saltos, em que o Congresso Nacional produz as leis 
do País por meio dos Deputados e Senadores legiti-
mamente eleitos pelo povo. É um tempo em que está 
definitivamente superada qualquer ideia de prevalência 
de um Poder sobre o outro. Executivo, Judiciário e Le-
gislativo convivem hoje harmoniosamente mantendo 
cada qual a sua independência.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senadora, peço licença e interrompo V. Exª 
para dar as boas-vindas aos jovens que estão visitan-
do esta Casa.

Muito obrigado.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM) – E que nos visitam, Sr. Presidente, em um belo 
momento: quando estamos comemorando os 23 anos 
da nossa Constituição.

Os direitos políticos, que sempre foram subtraí-
dos durante os momentos de crise, sobretudo nas di-
taduras, constituem, nos dias de hoje, a essência da 
nossa democracia. É a garantia de o cidadão escolher 
seus representantes livremente. Apesar disso, todos 
nós reconhecemos a necessidade de avançarmos 
ainda mais nessas conquistas. Por essa razão, tanto a 
Câmara quanto o Senado Federal discutem propostas 
para aperfeiçoar o nosso sistema eleitoral. É imperioso 
garantirmos aos competidores condições de igualdade 
no pleito, sem a interferência do poder econômico ou 
do poder político. Para isso, é necessário fortalecer os 
partidos políticos e estabelecer regras claras e alheias 
a casuísmos.

Essa Constituição que hoje aniversaria garantiu 
ampla liberdade ao cidadão: liberdade de manifesta-
ção, de expressão, de associação, de informação, en-
tre outras, estão entre os diversos direitos individuais 
conferidos aos brasileiros. Ao lado desses direitos, esta 
Constituição muito avançou ao estabelecer os direitos 
sociais: educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, se-
gurança, previdência social, proteção à maternidade 
e à infância, além da assistência aos desamparados, 

constantes do art. 6o da nossa Carta da República, 
além dos direitos de plena igualdade entre homens e 
mulheres, como está estabelecido no art. 5º da nossa 
Constituição, bem como a proibição da manifestação 
de qualquer tipo de discriminação. Nenhum cidadão ou 
nenhuma cidadã brasileira poderá ou deverá ser dis-
criminado por suas opções individuais, que são livres 
– opção de culto religioso, opção partidária. 

Esse, sem dúvida nenhuma, foi um avanço mui-
to importante e dá a amplitude das conquistas sociais 
conferidas ao povo brasileiro. São esses direitos que, 
em última análise, realçam o especial tratamento que 
a Constituição conferiu à pessoa humana. 

Mas esta Constituição também trouxe, Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, como aqui dito de 
forma farta, um novo tempo para a geopolítica bra-
sileira, na qual consta a transformação dos Territó-
rios Federais de Roraima e do Amapá em Estados 
e, ainda, a criação do Estado de Tocantins, Estados 
brasileiros que hoje dão incontestável contribuição 
para o crescimento do País

A autonomia concedida a Roraima e ao Amapá 
e a criação do Estado de Tocantins fizeram com que 
novos horizontes nascessem para as populações da 
Amazônia. Esse é o nosso maior ganho. 

Srªs Senadoras e Srs. Senadores, neste momento, 
quero parabenizar e homenagear as populações desses 
três Estados. É por meio dessas populações do norte, 
da Amazônia, mesma região do meu querido Estado 
do Amazonas, que parabenizo todos nós, brasileiros 
e brasileiras, pela existência da nossa Carta Magna, 
nossa lei fundamental que parametriza todas as outras 
e que permitiu o grande avanço que hoje usufruímos na 
conquista de direitos fundamentais, políticos e sociais.

Portanto, Presidente Sarney, por meio de V. Exª, 
que preside de forma tão correta esta Casa, e como 
um dos representantes do Estado do Amapá, home-
nageio esses três mais novos Estados da Federação 
brasileira. Um grande abraço. Muito Obrigada.

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

Senador Sérgio Souza era o primeiro inscrito. Foi 
chamado e não se encontrava presente.

Eu só pediria a V. Exª que fosse breve, porque 
nós estamos com o nosso prazo já esgotado.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente, primeiro, pela deferência. 
Realmente eu era um dos primeiros inscritos, mas, 
por conta da nossa reunião na Comissão Mista de 

OUTUBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL48



40448 Quinta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2011

Mudanças Climáticas, a qual eu presido, acabei me 
atrasando um pouquinho.

Vou fazer um resumo daquilo que nós tínhamos 
preparado para esta sessão tão importante que come-
mora os 23 anos da nossa Constituição Cidadã, como 
disse aqui a Senadora Vanessa Grazziotin.

Devemos deixar muito claro que, após 21 anos 
do regime de exceção, a Constituição de 1988 foi ela-
borada em clima de efetiva participação da sociedade, 
particularmente dos setores mais organizados.

Com efeito, em nenhum outro momento da nossa 
história, a Carta Magna resultou em tão extraordinária 
vontade de participar e de interferir no processo de sua 
construção por parte da cidadania. Senão, vejamos.

Nossa primeira Constituição, a do Império, foi 
outorgada em 1824, fruto do trabalho de uma comis-
são escolhida a dedo pelo Imperador D. Pedro I. As 
Constituições republicanas, por sua vez, sempre fo-
ram elaboradas por pequenos grupos, a começar pela 
de 1891, cuja autoria, em larga medida, envolveu um 
único personagem, o grande Rui Barbosa, Patrono 
desta Casa.

As Cartas de 1934, 1946 e 1967 seguiram idêntico 
padrão, ou seja, grupos restritos elaboraram o projeto 
a ser votado pelo Parlamento. Não foi diferente nos 
dois períodos em que o Brasil esteve fora do regime 
democrático. No primeiro, em 1937, sob Getúlio Vargas, 
era imposto ao País o modelo fascista da Constituição 
polaca, o qual forneceria o aparato jurídico para a di-
tadura no Estado Novo. No segundo, em pleno regime 
militar, a Emenda Constitucional de 1969 – em verda-
de, bem mais que mera emenda; tratava-se, no fundo, 
de uma nova Constituição! – nada mais era do que a 
incorporação à Lei Maior dos dispositivos do ditatorial 
Ato Institucional N° 5.

Diferentemente das demais Constituições bra-
sileiras, todavia, a que hoje vigora notabiliza-se pela 
ênfase absoluta à configuração dos direitos e deveres 
individuais e coletivos. Seus dois primeiros Títulos ex-
pressam a notável mudança de perspectiva: o texto 
se inicia não com a organização do Estado, mas com 
a prevalência da sociedade. Foi justamente isso que 
permitiu ao grande Ulysses Guimarães – Presidente 
da Câmara dos Deputados, da Assembleia Constituinte 
e do PMDB – defini-la como Constituição Cidadã, no 
instante da solene promulgação.

Estou cada vez mais convencido de que só foi 
possível chegar-se à Constituinte em 1987 porque 
houve a necessária sabedoria política no longo, difícil 
e complexo processo de transição que, ao cabo de 
uma década, possibilitou a saída de cena do regime 

autoritário. É justo destacar esse aspecto, Sr. Presiden-
te, porque ele retrata a realidade e, sobretudo, porque 
tornou menos dolorido percorrer o caminho de retorno 
à democracia.

Nesse sentido, nunca será demais lembrar o pa-
pel desempenhado pelo querido Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro para a consecução do sonho de 
liberdade. O PMDB, por seus militantes e por suas lide-
ranças, sempre se colocou à frente das grandes lutas 
que coroaram inúmeras conquistas, como a anistia, a 
volta das eleições diretas para os governos estaduais 
e, finalmente, a derrota imposta ao regime militar no 
próprio Colégio Eleitoral por ele criado.

Não se pode esquecer, Sr. Presidente, de que, na 
condição de Partido que congregava todas as forças 
oposicionistas ao arbítrio, o velho MDB construiu uma 
história maiúscula, da qual todos nos orgulhamos. Que 
ninguém pense ter sido fácil o itinerário por ele per-
corrido. Chegou-se, até, a pensar em autodissolução 
do Partido, sob o impacto de duas derrotas eleitorais 
avassaladoras, em 1970 e 1972, Sr. Presidente José 
Sarney, sob os efeitos do “milagre econômico”.

Prevaleceu, contudo, o espírito guerreiro daqueles 
que acreditavam no alvorecer, por mais densa e escura 
que fosse a noite. Lembro-me de uma decisão, aparen-
temente quixotesca, que marcou o renascer do Partido 
como núcleo do pensamento oposicionista existente 
no País. Refiro-me à “anticandidatura” presidencial de 
Ulysses Guimarães e Barbosa Lima Sobrinho. Se im-
possível era, naquela conjuntura, obter a vitória num 
Colégio Eleitoral dominado pelos poderosos do dia, 
havia a possibilidade de fazer ecoar pelo País afora a 
mensagem da oposição, personificada pelo MDB. Foi 
o que aconteceu.

Daquela decisão heroica e ousada viria o resul-
tado mais desejado: o começo do fim do regime mili-
tar. Nas emblemáticas eleições de 1974, a oposição 
angariou o maior número de votos para a Câmara dos 
Deputados e, neste Senado, obteve a impagável vitó-
ria que denunciava o sentimento nacional majoritário 
de contestação ao regime de força: das 23 cadeiras 
em jogo, o MDB conseguiu a façanha de eleger 16 
Senadores! Logo se acrescentou mais um nome de 
peso à bancada oposicionista no Senado Federal: era 
o “Menestrel das Alagoas”, o saudoso Teotônio Vilela, 
que, eleito pela Arena, tão logo assumiu seu assento 
na Casa, passou a atuar na oposição.

Daí em diante, viveu-se o permanente dilema de 
uma distensão “lenta, gradual e segura”. Foi preciso 
paciência, foi preciso jogo de cintura, foi preciso pru-
dência para agir conforme as circunstâncias, o que 
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exigia dos políticos disposição para o diálogo e sabe-
doria para conviver com a angústia.

Quis o destino, Sr. Presidente, que Tancredo 
Neves, eleito Presidente da República em eleições 
indiretas que tiveram todo o sabor da participação po-
pular, como se diretas fossem verdadeiramente, não 
chegasse a assumir o cargo. Seu martírio arrastou-se 
da véspera da posse, que não houve até 21 de abril de 
1985, quando sua morte foi anunciada. Desse modo, 
chega à Presidência José Sarney, nas especialíssimas 
condições daquele momento histórico, quando a Nação 
chorava a desilusão por não mais poder contar com o 
grande estadista mineiro.

É em situações assim que determinadas biogra-
fias se agitavam. Postos à mais dura prova, líderes são 
levados a assumir posições que acabam por fazer de-
les autênticos homens de Estado. Foi o que ocorreu 
com José Sarney.

Quando se fala da Constituição de 1988 e do 
papel que ela representou – e continua a representar 
– para a consolidação de uma democracia real em 
nosso País, há que se levar na devida conta a ação 
do Presidente Sarney. O absoluto respeito às insti-
tuições democráticas, o comportamento modelar de 
quem tinha plena consciência da importância de se 
preservar a “liturgia do cargo” e o compromisso inar-
redável de oferecer à Nação os instrumentos indis-
pensáveis à afirmação da cidadania tornaram singular 
a passagem do Presidente Sarney pela Presidência 
da República deste País.

Ao tempo em que não media esforços para con-
ferir estabilidade à economia brasileira, dilacerada por 
anos de inflação galopante e asfixiada pelo monumental 
endividamento externo que a jovem democracia brasi-
leira herdara do passado, Sarney agia para oferecer aos 
constituintes as condições políticas adequadas para o 
bom desenrolar de seu trabalho. Ninguém, absoluta-
mente ninguém, poderá apontar uma atitude sequer 
do Presidente da República que inviabilizasse ou ofe-
recesse obstáculos adicionais ao trabalho constituinte. 
Plenamente sintonizado com o seu partido, o PMDB, 
cuja bancada majoritária no Congresso Nacional as-
sumia crescentes responsabilidades no processo de 
feitura da nova Carta Magna, o Presidente da República 
agia como autêntico magistrado, colocando-se acima 
das disputas ou dos interesses em jogo.

Por fim, reitero minha profunda admiração pelo 
exemplo em que se constituiu a passagem de José 
Sarney pela Presidência da República. Ele é credor do 
reconhecimento de todos nós, justamente por ter con-
duzido o País naquele delicado momento de transição 

do regime militar para a democracia, o que fez com 
enorme habilidade política e notável desprendimento 
pessoal, Sr. Presidente.

Entre tantas atitudes de V. Exª merecedoras de nos-
so apreço, está a de possibilitar à Assembleia Nacional 
Constituinte levar a bom termo sua missão, sem maio-
res percalços e atropelos. Respeito e reconhecimento 
também são devidos ao PMDB por seu protagonismo 
na difícil tarefa de dotar o País de uma Constituição ca-
paz de responder aos anseios de toda a sociedade e de 
corresponder às exigências de seu tempo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sras e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Agradeço as suas generosas palavras, Sena-
dor Sérgio Souza.

Concedo a palavra ao Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sras Senadoras, pelo 
tempo adiantado e pelo que já foi dito, terei pouco a 
acrescentar. 

Ao sugerirmos esta sessão para homenagear 
os 23 da promulgação da Constituição de 1988 e, ao 
mesmo tempo, ao comemorar e celebrar, nesta data, a 
criação do Estado que me designou para representá-
-lo, o Amapá, e dos Estados de Roraima e do Tocan-
tins, dispositivo consagrado no art. 14 das Disposições 
Constitucionais Transitórias do texto da nossa Carta 
Magna de 1988, ao que já foi dito aqui pouco se tem 
a acrescentar, mas eu queria reiterar as homenagens 
à Constituição. 

A Constituição deve ser homenageada neste dia 
de hoje. Os nossos Estados, Senador Mozarildo, não 
existiriam se não existisse a Constituição. Para a feli-
cidade dos nossos Estados, para a felicidade do povo 
do Amapá, de Roraima e do Tocantins, estes foram 
consagrados como Unidades da Federação brasileira 
no bojo daquela que foi a mais democrática de todas 
as legislações surgidas neste País. 

A Constituição de 1988 rompe com a tradição do 
direito brasileiro, com a tradição do direito patrimonia-
lista e patriarcal. A Constituição de 1988 não poderia 
ser diferente. Ela é o resultado do esforço de milhões 
de brasileiros, é o resultado de um esforço geracional 
de brasileiros que lutaram contra a ditadura, que lu-
taram pela redemocratização e que conquistaram o 
Texto de 1988.

Não é à toa que ela é rica no seu processo de 
elaboração. Foram 61.020 emendas, 122, destas, emen-
das populares, surgidas, organizadas e mobilizadas no 
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seio do povo brasileiro. Muitas delas, como é o caso 
do art. 14 da Constituição, incorporadas. Aliás, art. 14 
que, combinado com parágrafo único da Constituição, 
funda, pela primeira vez na história de nosso País, uma 
democracia semidireta.

Diz o parágrafo único da Constituição que, 
nessa democracia, o poder emana do povo, mas 
que, nos termos da Constituição, o povo também 
exercerá diretamente o poder, nos termos do art. 
14, incisos I, II e III, do plebiscito, do referendo, da 
iniciativa popular.

Essas emendas populares à Constituição, todas 
foram subscritas por mais de um milhão de assinaturas. 
Foi um processo rico de mobilização de brasileiros e 
brasileiras. O processo de uma sociedade que estava 
ávida por mudanças, de uma sociedade de 23 anos 
atrás que, além da avidez por mudanças, estava tam-
bém por liberdade.

Aqui, é importante destacar, Presidente Sarney, 
o encaminhamento, por parte de V. Exª, da Proposta 
de Emenda Constitucional nº 26 à Constituição de 
1967, nascedouro do processo constituinte de 1988. 
Em decorrência dessa proposta de V. Exª, quando na 
Presidência da República, tivemos a convocação de 
eleições em 1986 para legisladores constituintes e, 
depois, o rico processo de elaboração da nossa Cons-
tituição que aqui destaco.

É uma Constituição que restaura a Federação. Já 
foi citado aqui, na íntegra, o pronunciamento do emi-
nente Deputado Ulysses Guimarães, Presidente da 
Assembléia Nacional Constituinte. Não quero repeti-
-lo na íntegra, mas é importante destacar os termos 
desse pronunciamento, que ressalta as conquistas tra-
zidas pelo texto constitucional, um texto que restaura 
a Federação brasileira. Não é à toa que Ulysses, na 
promulgação da Constituição dizia:

A Federação é a unidade na desigualda-
de, é a coesão pela autonomia das províncias. 
Comprimidas pelo centralismo, há o perigo de 
serem empurradas para a secessão.

É a irmandade entre as regiões. Para que 
não se rompa o elo, as mais prósperas devem 
colaborar com as menos desenvolvidas. 

Daí, o princípio consagrado no Texto Constitucio-
nal, no art. 157, no art. 161 do inciso I: a disposição de 
Fundo de Participação dos Estados como instrumen-
to econômico para manutenção do Pacto Federativo. 

Diz ainda o saudoso Ulysses Guimarães: 

Enquanto houver Norte e Nordeste fra-
cos, não haverá na União Estado forte, pois 
fraco é Brasil. 

As necessidades básicas do homem es-
tão nos Estados e nos Municípios. Neles deve 
estar o dinheiro para atendê-las.

Esse princípio, ressaltado por Ulysses, no seu 
pronunciamento de promulgação da Constituição, é 
consagrado como restabelecimento de uma Fede-
ração com plenos poderes; ao contrário do modelo 
centralizador existente nas Cartas Constitucionais de 
1937 e nas Cartas de Exceção do Estado Ditatorial 
de 1967 e de 1969. 

É um documento que traz uma enorme e bela 
declaração de direitos humanos, individuais, civis e 
políticos. Aliás, como nenhuma outra Carta, amplia os 
direitos políticos da cidadania brasileira. É um documen-
to que, acima de tudo, estabelece direitos sociais que 
outrora não houve na história constitucional brasileira.

Não é à toa que Ulysses também destaca, com 
relação aos direitos sociais: 

A Constituição muda quando quiser mu-
dar o homem cidadão. E só é cidadão quem 
ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, 
mora, tem hospital e remédio, lazer, quando 
descansa.

É uma Constituição que funda o nosso País em 
um estado de bem-estar social. Assim o proclama, 
em especial na sua ordem econômica e financeira, 
quando diz que um de seus fundamentos é a função 
social da propriedade. É uma Constituição que exalta 
a soberania nacional e funda neste País um estado 
de bem-estar social.

Quando era pouco provável se falar em meio 
ambiente, a Constituição consagra um capítulo intei-
ro para ressaltar a preservação do meio ambiente e, 
preocupada com os chamados direitos de última ge-
ração, com os chamados direitos humanos de tercei-
ra geração, diz, no seu art. 255, que o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado é direito de to-
dos, deve ser garantido e preservado pelo Estado. É 
direito desta e das gerações que virão.

É uma Constituição que concretamente combate 
a corrupção.

Não à toa que também Ulysses destaca, no seu 
discurso de promulgação, em 1988: 

A moral é o cerne da Pátria, a corrupção 
é o cupim da República. Não roubar, não dei-
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xar roubar, pôr na cadeia quem roube, este é 
o mandamento da moral pública.

É uma Constituição, enfim, Sr. Presidente, que 
restaura a Federação, que estabelece neste País um 
Estado democrático de direito e de bem-estar social, 
que amplia os direitos individuais, que amplia a partici-
pação política da sociedade. É uma Constituição que, 
fundamentalmente, institui direitos sociais que outrora 
não se tinha na história brasileira.

Para concluir, Sr. Presidente, destaco, mais uma 
vez, o que aqui foi dito por Ulysses: 

Certamente não é a Constituição perfei-
ta, ela própria o confessa ao admitir a reforma. 
Quanto à Constituição, discordar, sim; divergir, 
sim; descumprir, jamais...

(Interrupção do som.)

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Fora do microfone.) – Só para concluir, Sr. Presidente. 

Obrigado, Presidente.
Dizia, então, para concluir, o então Deputado 

Ulysses, na promulgação da Constituição:

Certamente não é a Constituição perfei-
ta, ela própria o confessa ao admitir a refor-
ma. Quanto à ela, discordar, sim; divergir, sim; 
descumprir, jamais; afrontá-la, nunca. Traidor 
da Constituição é traidor da Pátria.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os Srs. Senadores Romero Jucá e Flexa 
Ribeiro enviaram discursos à Mesa para serem pu-
blicados na forma do disposto no art. 203 do Regi-
mento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, há vinte e três 
anos o Brasil festejava a promulgação de sua nova 
Carta Magna. Naquele 5 de Outubro de 1988, a voz 
emocionada do inesquecível Dr. Ulysses Guimarães 
anunciava à Nação a conclusão dos trabalhos cons-
tituintes. Muito mais do que a fria letra de um texto 
legal, o que se promulgava, naquele momento, era o 
reencontro do País consigo mesmo, a recuperação 
do sonho democrático e libertário que a longa noite 
do autoritarismo asfixiara.

Pode-se criticar a Constituição de 88 sob as mais 
distintas razões. É possível, por exemplo, alardear sua 
indisfarçável prolixidade, sua obsessão pela minudên-
cia ou sua submissão aos mais diversos interesses 

corporativos. Pode-se, até, sugerir as dificuldades 
que ela impôs à governabilidade, sobretudo em face 
do tipo de presidencialismo adotado pela República 
brasileira.

Há méritos, todavia, muitos méritos, Sr. Presiden-
te, que fazem da Carta de 1988 uma Constituição úni-
ca e singular ao longo de nossa História republicana. 
Refiro-me à nítida opção que nela se faz presente, do 
princípio ao fim, pelo Estado Democrático de Direito. 
Mais: passada a experiência liberal do regime de 1946 e 
vividas as duas décadas de regime de exceção, nossa 
“Constituição Cidadã” incorporou ao conceito clássico 
de democracia o sentido da participação, não mais 
se contentando com os mecanismos tradicionais dos 
processos eleitorais.

Em outras palavras, a Constituição de 88 confere 
à Nação a anterioridade em relação ao Estado. Assim 
é que, diferentemente do observado em todas as Car-
tas anteriores, ela não se inicia com a organização do 
Estado; antes, seus dois primeiros Títulos voltam-se 
para os princípios fundamentais que devem nortear a 
vida nacional e assegurar os direitos e deveres indivi-
duais e coletivos.

Estatuto jurídico-político da renovada e inova-
dora ordem democrática com a qual o Brasil passa ,a 
conviver a partir de 1985, nossa Constituição garantiu-
-nos, antes de mais nada, a extraordinária estabilidade 
política que, superando obstáculos e vencendo crises, 
algumas das quais de aguda intensidade, atesta nossa 
maturidade política. Ainda que tenha sido emendada 
várias vezes, mantém-se intacto seu compromisso es-
sencial com a justiça social, com a democracia plena 
e com a mais integral cidadania.

Por fim, mas não menos importante, cumpre-me 
destacar o fato de que, atendendo aos anseios popula-
res e compreendendo as exigências suscitadas pelas 
transformações experimentadas pelo País, a Consti-
tuição de 1988 tomou a sábia decisão de promover 
a redivisão político-administrativa do País. Graças a 
isso, tivemos o surgimento de novos Estados, seja 
pela divisão de um já existente, como foi o caso do 
Tocantins, seja pela transformação de antigos Territó-
rios, como o sucedido com o Amapá e com a minha 
querida Roraima.

Assim, Sr. Presidente, ao incorporar minha voz 
aos que neste Senado Federal saúdam a passagem 
dos vinte e três anos de promulgação da Carta de 
1988, parabenizo os roraimenses pela extraordinária 
conquista que é a nossa emancipação político-admi-
nistrativa. Ao fazê-lo, renovo o compromisso – que 
sempre marcou minha atuação na vida pública – de 
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lutar pelos mais legítimos e justos interesses de Ro-
raima. Essa é a razão maior de todo o meu trabalho 
parlamentar.

Muito obrigado!
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, completam-se precisamente hoje, dia 5 de 
outubro, 23 anos da promulgação da Carta Constitu-
cional de 1988, da Constituição-Cidadã – epíteto que 
recebeu do Presidente da Assembléia Nacional Cons-
tituinte, Deputado Ulysses Guimarães. O que come-
moramos hoje, teve o sentido, especialmente para os 
que viveram aqueles momentos, de uma re-fundação 
do País. E acredito, Senhor Presidente, que esse sen-
timento não é exagerado.

A constituinte revelou-se um momento histórico 
de afirmação de aspirações longamente abafadas e 
de uma tomada de consciência sem precedentes por 
parte da sociedade brasileira. Por isso, o sentimento 
de ter participado de uma re-fundação, que acompa-
nhou os constituintes, tem pleno sentido.

Documento que coroou o longo processo de re-
democratização do Brasil, nossa Carta se inclui entre 
as que mais e melhor souberam se beneficiar da cen-
tralidade que as Constituições progressivamente ga-
nharam, na modernidade, em relação ao sistema de 
normas que compõe os ordenamentos jurídicos, nas 
mais diversas nações.

Contudo, essa nova centralidade – discutida, 
buscada e construída mundo afora, principalmente no 
período que se segue à última Grande Guerra – de-
manda melhor nível de compreensão para que possa 
ser efetivamente exercida. Por isso é tão importante 
falarmos dela, a todo instante.

O que queremos dizer quando declaramos que 
as diretrizes constitucionais sobre direitos fundamen-
tais, por exemplo, estão acima da legislação ordinária? 
Ora, nesse caso, simplesmente afirmamos que qual-
quer regra legal que infrinja esses direitos – ou apenas 
um deles, que seja! – estará fatalmente derrogada. E, 
caso seja a totalidade de uma lei que o faça, estará 
ela integral e inapelavelmente revogada, uma vez que 
sobre todo o ordenamento jurídico se impõe soberano 
o princípio constitucional.

Hoje, Srªs e Srs. Senadores, os direitos funda-
mentais são afirmados contra tudo e contra todos. Hoje, 
acima do edifício legal contemporâneo sobrevoa, in-
disputado, o princípio maior que vela pela civilização, 
no Ocidente: o da dignidade do ser humano.

Mas, afinal, é preciso perguntar: de que valeria 
essa formidável potência jurídica, quando sabemos, 

no contexto de nossa própria experiência histórica, 
que toda lei, que todo direito acaba por silenciar frente 
à força; frente a ambições que, aqui e ali, desafiam a 
validade absoluta do princípio democrático e flertam 
com o arbítrio?

De que valeria essa Constituição, esse pedaço 
de papel (como disse Lassalle1), contra as forças 
escuras deste mundo as quais, de tempos e tempos, 
testam a alma do povo, e buscam, com base na men-
tira e na violência, sobrepujar o Estado Democrático 
de Direito?

Ora, Sr. Presidente, essa é a maravilha de uma 
Constituição que, tal como a nossa, soube ultrapassar 
os limites da forma-papel em que foi impressa, e ga-
nhar concretude no mundo. Que soube, muito antes!, 
inscrever-se no coração dos cidadãos; no único local 
em que estará para sempre livre das vicissitudes da 
história: a alma cívica da Nação.

Por isso, deve ser elogiada a iniciativa do Se-
nador Randolfe Rodrigues, primeiro signatário do 
Requerimento 388, de 2011, que estabeleceu esta 
homenagem aos 23 anos de promulgação da Cons-
tituição-Cidadã e, ainda, da determinação legislativa 
que criou, no mesmo Ato, os Estados do Amapá, de 
Roraima e do Tocantins.

Parabéns, portanto, aos amapaenses, aos rorai-
menses e aos tocantinenses, que na Carta de 1988 
encontraram a autorização para o pleno exercício de 
sua autonomia federativa, no seio da República brasi-
leira. Parabéns, também, ao conjunto dos brasileiros, 
que a cada dia um pouco mais caminham, na estrada 
larga e ensolarada de sua Lei Maior, rumo ao pleno 
exercício dos seus direitos sociais e individuais, da 
liberdade, da segurança, do bem-estar, do desenvol-
vimento, da igualdade e da justiça que são os valores 
supremos de nossa sociedade.

Por fim. Sr. Presidente, é importante relembrar 
que a Constituição de 1988 foi a que mais avançou 
na realização do ideal implicado na crença, que apa-
rece logo no seu art. 1°, de que todo o poder emana 
do povo.

É o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obri-
gado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP. 
Com revisão do Presidente.) – Antes de encerrar a 
presente sessão, quero agradecer a presença das 
autoridades convidadas e que aqui comparecem para 
prestigiar a nossa Casa: o Embaixador da República 
de Burkina Faso; o Sr. Ministro Conselheiro da Embai-
xada da República Bolivariana da Venezuela, Senhor 
Efren Armando Martin Pimentel; o Subsecretário do 
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Estado de Tocantins, Sr. Francisco de Assis; a Pre-
sidente da ONG Viva Arraias – Tocantins, Srª Vera 
Maria Cavalcante Alves Carrico; minhas senhoras e 
meus senhores; quero também destacar a presença 
aqui do professor Leonil Amanajás, Reitor da Univer-
sidade do Amapá.

Quero dizer ao Plenário que hoje é realmente 
um dia extremamente importante para o nosso País 
porque nós estamos comemorando 23 anos da Cons-
tituição de 1988.

Eu, particularmente, me recordo desta data quan-
do, debaixo de uma grande emoção, minhas mãos tre-
miam como sendo a primeira pessoa a jurar a Cons-
tituição de 1988, elaborada pela Constituinte que foi 
convocada por mim. Tancredo Neves – ainda ontem 
o Senador Simon ressaltava aqui na tribuna – tinha o 
seu próprio timing na realização da Constituinte, que 
não seria no princípio do Governo. Mas eu, não tendo 
as bases políticas que tinha Tancredo Neves, agi ime-
diatamente, e uma das primeiras medidas que tomei 
foi a convocação da Constituinte em 1987. Cumpria 
compromisso firmado pela Aliança Democrática.

Então, quero recordar que esta Constituição não 
somente criou os Estados do Amapá, Tocantins, Ro-
raima, que realmente significa um grande avanço para 
as populações daquelas regiões, como também foi um 
marco importante na história constitucional brasileira, 
porque é o maior período que temos de tranquilidade 
democrática, sem nenhum problema que pudesse em 
qualquer instante colocar em dúvida as nossas insti-
tuições. Recordo que a Constituinte de 1823, eu tinha 
bem presente isso na minha memória quando convo-
quei a Constituinte, a Constituinte de 1823 foi dissol-
vida e, em seguida, em 1824, o Imperador outorgou a 
Constituição de 1824. 

A de 1891, da República, que foi convocada em 
1890, feita pelo Rui Barbosa, foi a mais breve de to-
das elas, porque foi instalada em novembro e já em 
fevereiro de 1891 era promulgada.

Recordo que durante a vigência da Constituição 
de 1891, tivemos vários pronunciamentos militares e 
atravessamos uma época de bastante turbulência em 
vários instantes, instantes estes que desembocaram 
na Revolução de 1930, que acabou com o sistema 
constitucional, implantando-se um vazio constitucional.

A Constituição de 1934 também desembocou na 
falência do regime constitucional, levando o ditador 
Vargas a outorgar uma Constituição que foi de 1937, 
a Polaca, que foi revista pela Constituição de 1946.

A Constituição de 1946 também resultou no pro-
blema que País passou a atravessar, de pronuncia-

mentos militares que levaram desdobradamente até 
a o Golpe Militar de 1964.

A Constituição de 67, por outro lado, também or-
ganizada pelo Congresso, em 1968, era inteiramente 
revogada com a criação do AI-5, que levantava todas 
as liberdades, até a outorga da emenda constitucional 
de 69, que fazia uma nova Constituição.

Então, quando nós convocamos a Constituição 
de 88, sabíamos dos perigos que nós tínhamos porque 
uma constituinte é realmente, em toda nossa história e 
em todos os países que fizeram constituintes, um pe-
ríodo difícil, porque é um momento em que todas as 
aspirações se voltam para a feitura da constituinte e 
as esperanças são maiores do que as possibilidades. 

Mas nós devemos louvar a Constituição de 88. 
Eu fui um crítico no que se refere à maneira como ela 
constituiu o governo, uma vez que ela nasceu parla-
mentarista e presidencialista, e, como parlamentarista, 
ela tem muitos dispositivos e, como presidencialista, 
tem outros dispositivos também. Então o que ocorreu 
e o que ocorre é que, sendo uma Constituição híbri-
da, ela realmente cria algumas dificuldades como esta 
que vivemos da transferência de funções legislativas 
para o Poder Executivo e funções executivas para o 
Poder Legislativo. 

Mas existem dois capítulos nesta Constituição que 
são extraordinários, aos quais nós devemos essa gran-
de tranqüilidade que o País atravessa: a justiça social 
que foi feita através de toda a sua execução, que é o 
capítulo dos Direitos Individuais, dos Direitos Civis e, 
ao mesmo tempo, o capítulo dos Direitos Sociais. E eu 
recordo que quando convoquei a Constituinte já dizia 
que ela devia ser convocada para darmos avanço aos 
direitos sociais, que, até então, o Brasil não tinha colo-
cado na sua agenda política como nós desejávamos.

Assim, essa Constituição de 1988 deve ser sau-
dada porque ela implantou realmente no Brasil, atra-
vés desses dois capítulos, dos Direitos Sociais e dos 
Direitos Civis, uma sociedade democrática, uma so-
ciedade democrática que possibilitou em 120 anos de 
República termos um operário na Presidência e termos 
uma mulher como Presidente da República. Isso não 
significa que analisemos o nome das pessoas, mas, 
sobretudo, o que representa: saímos com a Repúbli-
ca dos barões do café, passamos pelos bacharéis, 
pelos militares e chegamos, ao fim, com os operários 
e chegamos também com uma mudança de gênero, 
através das mulheres. 

Portanto devemos louvar a Constituição de 88 
como realmente sendo um período de tranquilidade, 
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um período em que o País tem atravessado uma con-
solidação das suas instituições democráticas.

Assim, tenho, hoje, esta data como uma grande 
data do País e me sinto feliz de ter contribuído com 
sua convocação; de ter mantido seu funcionamento e 
enfrentado todas as dificuldades. Só Deus sabe o que 
foram aqueles dias e aqueles momentos, para que as-
segurássemos a liberdade da Constituinte e, ao mesmo 
tempo, para que ela alcançasse os seus objetivos, que 
hoje estamos desfrutando. 

Também devemos lembrar aqui, como uma coi-
sa de justiça e de consciência, a figura de Ulysses 
Guimarães, que a presidiu. Sem ele, sem dúvida, não 
teríamos feito, dentro daquele período, a Constituição 
que fizemos.

Portanto, agradecendo a presença de todos e 
louvando a data que o País tem hoje, quero encerrar 
este período da nossa sessão.

Suspendo a sessão por cinco minutos, porque 
acho que os próprios Senadores têm de congratular-
-se uns com os outros e também com os nossos visi-
tantes, sobre a data que comemoramos.

(A sessão é suspensa às 16 horas e 30 
minutos; e é reaberta às 16 horas e 32 mi-
nutos.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Sobre a mesa, projeto de lei e projeto de de-
creto legislativo que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 245, DE 2011

Susta a aplicação da alínea a e do 
inciso I da alínea b do item 19 da Seção 1 
do Capítulo 2 do Manual de Crédito Rural 
(MCR), na redação dada pela Resolução nº 
3.813, de 26 de novembro de 2009, do Con-
selho Monetário Nacional. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam sustados, nos termos do art. 49, 

inciso V da Constituição, por exorbitarem o poder re-
gulamentar, os seguintes dispositivos da Seção 1 do 
Capítulo 2 do Manual de Crédito Rural (MCR), na reda-
ção dada pela Resolução nº 3.813, de 26 de novembro 
de 2009, do Conselho Monetário Nacional:

I – alínea a do item 19;
II – inciso I da alínea b do item 19.

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

Justificação

A Resolução do Conselho Monetário Nacional 
(CMN) nº 3.813, de 26 de novembro de 2009, alterou 
o Manual de Crédito Rural (MCR), para dispor sobre 
as vedações à concessão de crédito rural a produtores 
de cana-de-açúcar. Entre as vedações, encontram-se 
os seguintes dispositivos, que exorbitam o poder de 
regulamentação concedido pelo Poder Legislativo ao 
Poder Executivo:

“19 – A concessão de crédito rural a pro-
dutores rurais e suas cooperativas para plan-
tio, renovação ou custeio de lavouras ou in-
dustrialização de cana-de-açúcar destinada à 
produção de etanol, demais biocombustíveis 
derivados da cana-de-açúcar e açúcar, exceto 
açúcar mascavo, deverá observar o seguinte:

a) fica restrita às áreas indicadas como 
aptas para a expansão do plantio, conforme 
disposto no Zoneamento Agroecológico da Ca-
na-de-açúcar, instituído pelo Decreto nº 6.961, 
de 17 de setembro de 2009, observadas as 
recomendações do zoneamento agrícola de 
risco climático dessa cultura;

b) fica vedada, se o financiamento for 
destinado a novas áreas de plantio ou à ex-
pansão das existentes em 28 de outubro de 
2009, nas áreas: 

I – dos Biomas Amazônia e Pantanal e 
da Bacia do Alto Paraguai; 

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

A Resolução do CMN nº 3.813, de 26 de novem-
bro de 2009, estaria respaldada no Decreto nº 6.971, 
de 2009, que dispõe sobre o zoneamento agrícola da 
cana-de-açúcar. Ocorre que não foram incluídos no zo-
neamento os Estados do Acre, Amazonas, Rondônia, 
Roraima, Pará e Amapá “por pertencerem ao Bioma 
Amazônia”, além de parte do território dos Estados do 
Mato Grosso, Maranhão, Tocantins e de Goiás, que 
também foram excluídos por estarem incluídos no Bio-
ma Amazônia. Ressalte-se que todos esses Estados 
possuem, além do bioma amazônico, outros biomas, 
como cerrado e campos gerais. Deve-se compreender 
que o estudo técnico do zoneamento simplesmente não 
foi feito para estes Estados e regiões. Ou seja, hou-
ve uma decisão política, e não técnica, de dificultar o 
plantio da cana-de-açúcar nessas áreas.

Por sua vez, a referida Resolução veda os finan-
ciamentos à cana-de-açúcar para regiões que sequer 
foram objeto do Estudo que respaldou o Zoneamento 
da cana-de-açúcar. Ora, se não foi feito o zoneamento, 
não há o que se falar em áreas aptas ou inaptas para 
o plantio da cana-de-açúcar. Não pode, portanto, uma 
Resolução do CMN criar restrições à livre iniciativa sem 
estar respaldada em critério previsto em Lei. Assim, 
por violarem os limites do poder de regulamentação, 
propomos a sustação dos supracitados dispositivos 
do MCR.

Sala das Sessões, – Senador Flexa Ribeiro.

LEGISLAÇÃO CITADA

RESOLUÇÃO BACEN Nº 3.813,  
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009 

DOU 27-11-2009

Condiciona o crédito rural para expansão da 
produção e industrialização da cana-deaçúcar ao Zo-
neamento Agroecológico e veda o financiamento da 
expansão do plantio nos Biomas Amazônia e Pantanal 
e Bacia do Alto Paraguai, entre outras áreas.

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da 
Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna pú-
blico que o Conselho Monetário Nacional, em sessão 
realizada em 26 de novembro de 2009, tendo em vista 
as disposições dos arts. 4º, inciso VI, da Lei nº 4.595, 
de 1964, 4º e 14 da Lei nº 4.829, de 5 de novembro 
de 1965, e 3º do Decreto nº 6.961, de 17 de setembro 
de 2009, resolveu: 

Art. 1º A Seção 1 do Capítulo 2 do Manual de 
Crédito Rural (MCR) passa a vigorar com nova redação 
no item 19 e acrescida do item 20, da seguinte forma: 

“19. A concessão de crédito rural a produtores 
rurais e suas cooperativas para plantio, renovação ou 
custeio de lavouras ou industrialização de cana-de-
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-açúcar destinada à produção de etanol, demais bio-
combustíveis derivados da cana-de-açúcar e açúcar, 
exceto açúcar mascavo, deverá observar o seguinte: 

a) fica restrita às áreas indicadas como aptas 
para a expansão do plantio, conforme disposto no 
Zoneamento Agroecológico da Cana-de-açúcar, ins-
tituído pelo Decreto nº 6.961, de 17 de setembro de 
2009, observadas as recomendações do zoneamento 
agrícola de risco climático dessa cultura; 

b) fica vedada, se o financiamento for destinado 
a novas áreas de plantio ou à expansão das existentes 
em 28 de outubro de 2009, nas áreas: 

I – dos Biomas Amazônia e Pantanal e da Bacia 
do Alto Paraguai; 

II – de terras indígenas; 
III – com declividade superior a 12% (doze por 

cento), ou ocupadas com cobertura de vegetação na-
tiva ou de reflorestamento; 

IV – de remanescentes florestais, em áreas de 
proteção ambiental, de dunas, de mangues, de es-
carpas e de afloramentos de rocha, urbanas e de mi-
neração. 

20. As disposições do item 19 não se aplicam à 
concessão de crédito rural para: 

I – a produção de cana-de-açúcar em áreas ocu-
padas com essa cultura em 28 de outubro de 2009, 
observadas as disposições do zoneamento agrícola 
de risco climático; 

II – o financiamento de projetos de ampliação da 
produção industrial já licenciados pelo órgão ambiental 
responsável. “(NR) 

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3º Fica revogada a Resolução nº 3.803, de 
28 de outubro de 2009. 

Henrique de Campos Meirelles – Presidente 
do Banco.

DECRETO Nº 6961 DE SETEMBRO DE 2009

Aprova o zoneamento agroecológico 
da cana de açúcar e determina ao Conse-
lho Monetário Nacional o estabelecimento 
de normas para as operações de financia-
mento ao setor sucroalcooleiro, nos termos 
do zoneamento.

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

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Há sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 1.057, DE 2011

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre a Mensagem n° 127, de 2011, (n° 
373, de 2011, na origem), do Presidente da 
República, que solicita autorização para a 
contratação de operação de crédito exter-
no, com garantia da República Federativa 
do Brasil, no valor de até US$ 50.000.000,00 
(cinquenta milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América), entre a Caixa Econô-
mica Federal – CEF c o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento – 
BIRD, cujos recursos destinam-se ao “Pro-
grama de Financiamento para a Gestão de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Mecanismos 
de Desenvolvimento Limpo”.

Relator: Senador Benedito de Lira

I – Relatório

Por intermédio da Mensagem n° 127, de 2011, 
submete-se à apreciação do Senado Federal pleito da 
Caixa Econômica Federal (CEE) que solicita autoriza-
ção para contratar operação de crédito externo, com 
garantia da República Federativa do Brasil, no valor de 
até US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares 
dos Estados Unidos da América), com o Banco Interna-
cional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).

Os recursos pretendidos serão destinados ao Pro-
grama de Financiamento para a Gestão de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Mecanismos de Desenvolvimento 
Limpo, a cargo da Gerência Nacional de Produtos de 
Financiamentos (GESAN) da Superintendência Na-
cional de Saneamento e Infraestrutura (SUSAN) da 
Caixa Econômica Federal.

Como destacado nos anexos à Mensagem, “o 
programa objetiva desenvolver um conjunto de ações 
integradas para a gestão dos resíduos sólidos urba-
nos envolvendo o tratamento e a disposição final, com 
o intuito de reduzir impactos ambientais e sociais, 
melhorando a saúde pública e a promoção de solu-
ções econômica e ambientalmente sustentáveis”. Ba-
sicamente, o referido programa comportará (I) ações 
orientadas para o fortalecimento institucional da CEF, 
de modo a que ela possa implementar e monitorar os 
investimentos em resíduos sólidos e ainda prover o 
apoio para garantir adequado gerenciamento e super-
visão no âmbito dos projetos a serem implementados, 
e (II) subempréstimos a serem realizados pela CEF a 

75ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2011



Outubro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 6 40475 

entidades públicas e privadas, objetivando o financia-
mento de investimentos em eliminação e tratamento 
de resíduos sólidos.

De acordo com informações da Secretaria do 
Tesouro Nacional, além dos recursos desse emprés-
timo, o programa deverá contar com contrapartidas da 
própria CEF, no montante de até USS 110 milhões, e 
de recursos de outros participantes do setor privado e 
da Unidade de Carbono do BIRD, no valor de até US$ 
85 milhões. Relativamente ao empréstimo em exame, 
a expectativa da CEF é que seus recursos sejam de-
sembolsados em cinco anos, até dezembro de 2015.

A operação de crédito externo pretendida já se 
acha com suas condições financeiras devidamente in-
cluídas no Sistema de Registro de Operações Finan-
ceiras (ROF), do Banco Central do Brasil (BACEN), 
sob o n° TA554471.

II – Análise

O pleito submete-se á Resolução n° 48, de 2007, 
que “Dispõe sobre os limites globais para as opera-
ções de crédito externo e interno da União, de suas 
autarquias e demais entidades controladas pelo poder 
público federal e estabelece limites e condições para 
a concessão de garantia da União em operações de 
crédito externo e interno”.

De imediato, cumpre enfatizar que essa resolu-
ção não tratou dos empréstimos ou financiamentos 
de interesse das empresas controladas pela União. A 
propósito, relativamente às suas instituições financei-
ras, no caso a CEF, sempre foram elas dispensadas 
da observância dos preceitos e demais normas que 
disciplinam essa competência privativa do Senado Fe-
deral. Nesse contexto, ao Senado Federal cabe, tão-
-somente, autorizar a concessão de garantia da União 
à referida operação de crédito, ou denegá-la.

Pareceres da Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN) e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), anexados ao processado, são favoráveis à 
concessão de garantia da União a essa operação de 
crédito externo.

No Parecer STN/CODIP/GEOPE n° 726, de 16 
de junho de 2011, são fornecidas informações sobre 
a situação financeira da União e da CEF. A STN mani-
festou-se favoravelmente ao oferecimento da garantia 
da República Federativa do Brasil à referida operação 
dc crédito.

Depreende-se do parecer que inexistem riscos 
de que a CEF não cumpra as obrigações financeiras 
a serem garantidas pela União, ou mesmo que não 
a ressarça. Isso porque, de acordo com o Parecer n° 
904/2010/COPAR/GEAFE, da mesma STN:

a) a CEP apresenta indicadores opera-
cionais (índices Basiléia e de imobilização) 
dentro dos limites estabelecidos pelo Conse-
lho Monetário Nacional e obteve resultados 
positivos em todos os exercícios analisados, 
dc 2004-2009, com rentabilidade média sobre 
o patrimônio líquido dc 24,89%;

b) o montante pretendido com a operação 
representa apenas 0,12% da disponibilidade 
média e a taxa de captação do empréstimo, 
de 4,20%, está abaixo do Retomo sobre o 
Investimento da instituição financeira (ROI) 
que apresentou uma média de 9,70% para o 
período analisado de 2004 a 2009.

Ainda de acordo com informações contidas no 
referido parecer da STN, inexistem débitos em nome 
da CEF junto à União e entidades da administração 
pública federal. Não há, também, registros de compro-
missos honrados pelo Tesouro Nacional em nome da 
CEP em operações garantidas nos últimos anos, nem 
tampouco registro de pendências no âmbito do S1A-
FI, relativamente à prestação dc contas de recursos 
recebidos da União.

Quanto ao oferecimento de garantias da parte 
da CEF, por se tratar de empresa pública cujo capital 
pertence integralmente à União, não cabe vinculação 
de contragarantias nos termos do inciso I do § 1º do 
art. 40 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Conforme o Relatório de Gestão Fiscal da União 
para o primeiro quadrimestre de 2011, existe margem 
para a concessão da pleiteada garantia da União, den-
tro dos limites estabelecidos pelo Senado Federal nos 
termos do art. 9º da Resolução nº 48, de 2007.

Ressalte-se por fim que, de acordo com cálcu-
los estimativos realizados pela Secretaria do Tesouro 
Nacional, a operação de crédito pretendida deverá 
implicar um custo efetivo equivalente a 3,20% ao ano, 
estimativa de custo considerada favorável e aceitável 
por aquela Secretaria.

Em suma, são observadas pela União e pela CEF 
as exigências definidas no art. 40 da LRF, e os limites 
e as condições previstas na Resolução do Senado Fe-
deral nº 48, de 2007, em seus arts. 9 e 10, que tratam 
da concessão de garantia da União.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ma-
nifestou-se através do Parecer PGFN/COF nº 1.553, 
de 16 de agosto de 2011. No exame das cláusulas da 
minuta contratual, conclui que elas são admissíveis e 
estão de acordo com a legislação brasileira aplicável 
à espécie, tendo sido observado o disposto no art. 8º 
da Resolução nº 48, de 2007, que veda disposição 
contratual de natureza política ou atentatória à sobe-

OUTUBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL76



40476 Quinta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2011

rania nacional e à ordem pública. Portanto, nenhuma 
irregularidade contratual foi constatada.

Ademais, o empréstimo foi objeto de homologação 
pela Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), 
demonstrando que ele atende à política de captação 
de recursos externos do País.

As demais condições e exigências estipuladas 
pela Resolução do Senado Federal nº 48, de 2007, 
e pela Lei Complementar nº 101, de 2000, são aten-
didas, conforme evidenciado pelos documentos que 
acompanham a Mensagem em questão.

III – Voto

Em conclusão, opinamos favoravelmente à conces-
são da autorização pleiteada, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
Nº 47, DE 2011

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a conceder garantia à Caixa Econô-
mica Federal (CEF), para contratar operação 
de crédito externo com o Banco Internacio-
nal para Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD), no valor de até US$50.000.000,00 
(cinquenta milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América), cujos recursos desti-
nam-se ao “Progr ama de Financiamento 
para a Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 
e Mecanismos de Desenvolvimento Limpo”.

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

zada a conceder garantia à operação de crédito externo 
a ser contratada pela Caixa Econômica Federal (CEF), 
no valor total equivalente a até US$50.000.000,00 
(cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos da 
América), com o Banco Internacional para Reconstru-
ção e Desenvolvimento (BIRD).

Parágrafo único. Os recursos advindos da ope-
ração de crédito externo referida no caput destinam-
-se ao “Programa de Financiamento para a Gestão de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Mecanismo de Desenvol-
vimento Limpo”.

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

I – credor: Banco Internacional para Reconstru-
ção e Desenvolvimento (BIRD);

II – valor do empréstimo: até US$ 50.000.000,00 
(cinqüenta milhões de dólares dos Estados Unidos da 
América);

III – modalidade: Margem Fixa, sendo facultada a 
conversão da taxa de juros, de flutuante para fixa, ou 
vice-versa, e da moeda de referência do empréstimo;

IV – amortização do saldo devedor: cada tranche 
de desembolso será amortizada em parcelas suces-
sivas, e sempre que possível iguais, pagas no dia 15 
dos meses de abril e outubro de cada ano, iniciando-
-se a primeira na 9ª data de pagamento de juros da 
respectiva tranche e a última na 38ª, observada a data 
limite de amortização dc 15 de abril de 2034, sendo 
que cada uma das parcelas corresponderá a 3,33% 
do montante desembolsado da respectiva tranche, ex-
ceto a última parcela que corresponderá ao restante 
do saldo devedor;

V – juros aplicáveis: exigidos semestralmente nas 
mesmas datas de pagamento da amortização e calcula-
dos sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a 
uma taxa composta pela taxa de juros LIBOR semestral 
para dólar dos Estados Unidos da América, acrescidos 
de uma margem (spread) a ser determinada pelo BIRD 
na data de assinatura do contrato;

VI – juros de mora: 0,50% a.a. acrescidos, a par-
tir do 31° dia de atraso, aos juros devidos e ainda irão 
pagos, incidindo sobre o principal até a data do efetivo 
pagamento desse montante.

VII – comissão à vista: 0,25% sobre o valor do 
empréstimo, a ser debitada na data em que o contrato 
entrar em efetividade.

§ 1° É facultado ao mutuário, com consentimento 
por escrito do Fiador, solicitar ao BIRD a conversão da 
taxa de juros aplicável ao montante parcial ou total do 
empréstimo, de flutuante para fixa ou vice-versa, e de 
sua moeda de referência para o montante já desem-
bolsado e para o montante a desembolsar.

§ 2° Para o exercício das opções referidas no pa-
rágrafo anterior, fica autorizada a cobrança dos custos 
incorridos pelo BIRD na sua realização.

Art. 3° A autorização prevista no caput fica con-
dicionada a que, previamente à assinatura dos instru-
mentos contratuais, seja verificado pelo Ministério da 
Fazenda o cumprimento das condições prévias à rea-
lização do primeiro desembolso, constantes da minuta 
do contrato de empréstimo.

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

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

Sala da Comissão, 5 de outubro de 2011. – , 
Presidente, – 
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PARECER Nº 1.058 DE 2011

Da Comissão De Assuntos Econômi-
cos, sobre a Mensagem nº 129, de 2011, (nº 
414, de 29 de setembro de 2011, na origem), 
do Presidente da República, que propõe ao 
Senado Federal seja autorizada a contrata-
ção de operação de crédito externo, com a 
garanta da República Federativa do Brasil, 
entre o Estado do Espírito Santo e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID, 
no valor de até US$ 175.000.000,00 (cento 
e setenta e cinco milhões de dólares dos 
Estados Unidos da América), destinada a 
financiar o “Programa Rodoviário do Espí-
rito Santo III – PRES III”.

Relatora: Senadora Lídice da Mata

I – Relatório

A Presidente da República submete à apreciação 
do Senado Federal pleito do Estado do Espírito Santo, 
que solicita autorização para contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Os recursos dessa operação de crédito destinam-
-se a financiar o “Programa Rodoviário do Espírito 
Santo – PRES TTP”.

O Programa busca melhorar o transporte terrestre 
de cargas e passageiros na rede rodoviária estadual 
do Espírito Santo (RVE). O objetivo principal é reduzir 
os custos de transporte, reduzir os tempos de viagem 
e aumentar de trânsito na rede viária sobe a respon-
sabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem 
do Estado do Espírito Santo (DER-ES).

Essas melhorias da RVE serão alcançadas me-
diante a realização de obras de pavimentação, dupli-
cação e principalmente de reabilitação de trechos em 
uma parte significativa das rodovias que ser encontram 
em más ou péssimas condições.

O empréstimo pretendido foi credenciado pelo 
Banco Central do Brasil, e as suas condições finan-
ceiras inseridas no sistema de Registro de Operações 
Financeiras (ROF), sob o número TA576020.

O financiamento será contratado sob a. modali-
dade de empréstimo do Mecanismo Unimonetário do 
capital ordinário do BID, com taxa de juros baseada 
na Libor. De acordo com cálculos da Secretaria do Te-
souro Nacional (STN), o custo efetivo do empréstimo 
será da ordem de 5,48 % a.a., flutuante conforme a 
variação da Libor, e, portanto, em patamar aceitável 
àquela Secretaria, considerando o custo atual médio 
de captação do Tesouro Nacional, em dólar, no mer-
cado internacional.

Vale destacar que, com investimento total estima-
do em US$ 250 milhões, o referido programa contará 
com contrapartida estadual no montante de US$ 75 
milhões, a ser desembolsado em até cinco anos, jun-
tamente com os recursos do empréstimo em exame.

II – Análise

A análise da presente operação de crédito exter-
no fundamenta-se no art. 52, incisos V, VII e VIII, da 
Constituição Federal, e visa verificar o cumprimento 
das determinações das Resoluções nºs 40 e 43, de 
2001, e 48, de 2007, todas do Senado Federal, e da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas constituem as 
normas que disciplinam os limites e condições para a 
contratação de operações de crédito internas e exter-
nas, inclusive concessão de garantia, no âmbito dos 
três níveis de governo.

De acordo com o Parecer nº 970, de 8 de agos-
to de 2011, da Coordenação-Geral de Operações de 
Crédito de Estados e Municípios (COPEM) da STN, 
o Estado do Espírito Santo atende os limites e condi-
ções definidas pelas referidas Resoluções, inexistindo 
óbices à contratação da operação de crédito externo 
pretendida.

Em particular, a operação enquadra-se nos limites 
definidos nos incisos I, II e III do art. 7º da Resolução nº 
43, de 2001, que tratam, respectivamente, do montante 
anual passível de contratação, do comprometimento 
máximo da Receita Corrente Líquida com amortiza-
ções, juros e demais encargos da dívida consolidada, 
e do montante da divida consolidada líquida do Estado.

No referido parecer, consta que, já considerado 
o empréstimo em exame, o Estado do Espírito Santo 
terá nível de endividamento equivalente a 0,18 vezes 
a sua Receita Corrente Líquida (RCL), portanto abaixo 
do limite de 2 vezes fixado pela Resolução nº 40, de 
2001. Note-se, assim, que o Estado tem comprometi-
do, tão-somente, 9,16% de seu limite.

Verifica-se ainda que, com o empréstimo, o mon-
tante global de operações realizadas em um exercício 
determinado, relativamente às projeções da RCL, é 
decrescente até 2015, último ano da projeção reali-
zada, quando atingirá valor desprezível, próximo de 
0% (0,26%).

Já o comprometimento anual da RCL do Estado 
com o serviço de sua dívida será de 4,56% em 2011, 
sendo decrescente no período apurado até 2036. Nes-
se período, no qual haverá pagamentos previstos da 
operação pretendida, a média de comprometimento 
será de 1,91%, bem inferior aos 11,5% fixados como 
limite máximo pelo Senado Federal, ou seja, mesmo 
com a operação em exame, o Estado utilizará apenas 
16,6% de sua margem disponível para esse limite.
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De acordo com a análise da capacidade de pa-
gamento, efetuada pela STN e consignada na Nota nº 
678, de 5 de agosto de 2011, da Coordenação-Geral 
das Relações e Análise Financeira dos Estados e Mu-
nicípios (COREM) da STN, o Estado do Espírito Santo 
foi classificado na categoria “B”, suficiente para o re-
cebimento da garantia da União. O Estado do Espírito 
Santo possui, portanto, capacidade de pagamento para 
fazer frente à totalidade dos encargos de sua dívida, 
já incluída a operação pretendida.

Ademais, a STN informa-nos que o Estado se 
encontra adimplente com as metas e os compromissos 
assumidos nos programas de financiamento e refinan-
ciamento contratados com a União.

Com vistas à concessão da Garantia da União, 
que está submetida ao que determina o art. 40 da LRF, 
e aos limites e condições previstos na Resolução nº 
48, de 2007, do Senado Federal, em seus arts. 9 e 10, 
examinam-se os aspectos orçamentários, a situação 
de adimplência do Estado em relação à União e as 
contragarantias oferecidas.

Assim, verifica-se que a Lei Estadual n° 9.624, 
de 18 de janeiro de 2011, que estima a receita e fixa 
a despesa do Estado para o exercício financeiro de 
2011, contempla dotações para o programa objeto 
da operação. Há declaração do Governo do Estado 
informando que estão previstas e contempladas na 
referida lei estadual dotações relativas ao ingresso 
de recursos relativos à operação, à contrapartida do 
Estado c aos serviços do empréstimo no primeiro ano, 
passíveis de serem suplementadas na ocorrência de 
eventuais acréscimos.

Está também atendida a exigência de autorização 
legislativa para a operação. A Lei Estadual n° 8.996, de 
24 de setembro de 2008, autoriza o Poder Executivo a 
contratar operação de crédito externo com o BID, no 
valor dc até US$ 175 milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América. A lei autoriza, também, o Poder 
Executivo a vincular, como contragarantias à garantia 
da União, as parcelas necessárias e suficientes das 
receitas a que se referem os arts. 155, 157 e 159, na 
forma do § 4° do art. 167, todos da Constituição Fede-
ral, e outras garantias em direito admitidas.

Nos . termos do estudo sobre o comprometimen-
to das transferências federais e receitas próprias do 
Estado do Espírito Santo, a STN conclui que as con-
tragarantias oferecidas pelo Estado são consideradas 
suficientes caso a União venha a honrar compromisso 
ria condição de garantidora da operação. Segundo o 
estudo, a margem disponível apurada é sempre posi-
tiva, compreendendo os anos de 2009 a 2019.

Vale enfatizar que a Resolução n° 41, de 2009, 
que alterou a Resolução n° 48, de 2007, possibilita que 

a comprovação de adimplência do ente garantido, tanto 
financeira como da prestação de contas de recursos 
recebidos da União, poderá ser atestada por ocasião 
da assinatura do contrato.

Por sua vez, não há registro de compromissos 
honrados pela União em nome do Governo do Estado 
do Espírito Santo nos últimos anos, em decorrência 
de garantias concedidas, assim corno não há pendên-
cias referentes aos financiamentos e refinanciamen-
tos concedidos pela União, estando ainda o Estado 
adimplente com as instituições integrantes do Sistema 
Financeiro Nacional.

Conforme o Relatório de Gestão Fiscal da União 
para o primeiro quadrimestre de 2011, existe margem 
para a concessão da pleiteada garantia da União, den-
tro dos limites estabelecidos pelo Senado Federal nos 
termos do art. 9° da Resolução n° 48, de 2007.

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), por sua vez, atestou o cumprimento das for-
malidades prévias à contratação, verificando que fo-
ram estipuladas as condições contratuais usuais das 
operações de crédito celebradas com o BID, e que, 
ademais, foi observado o que reza o art. 8° da Reso-
lução n° 48, de 2007, do Senado Federal, que veda 
disposição contratual de natureza política, atentatória 
à soberania e à ordem pública, contrária à Constitui-
ção e às leis brasileiras ou que implique compensação 
automática de débitos e créditos

Em suma, a Secretaria do Tesouro Nacional en-
tendeu que o Estado do Espirito Santo apresenta ca-
pacidade financeira e de pagamento suficientes para 
contratar a operação em exame e, fundamentada nos 
parâmetros que utiliza para avaliar o risco da União 
na concessão da garantia solicitada, manifestou-se 
favoravelmente à sua concessão.

Conclui-se, assim, que estão satisfeitos os limi-
tes e condições estabelecidos pelas referidas Resolu-
ções do Senado Federal que tratam da matéria, assim 
como as exigências e condições para a prestação de 
garantia pela União, contidas no art. 40 da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

III – Voto

Ante o exposto, voto pela aprovação do pedido de 
autorização do Estado do Espírito Santo para contratar 
a operação de crédito externo, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
N° 48, DE 2011

Autoriza o Estado do Espírito Santo a 
contratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, com o Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID), no valor 
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de até US$ 175.000.000,00 (cento e seten-
ta e cinco milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América).

O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Estado do Espírito Santo autorizado 

a contratar operação de crédito externo, com garantia 
da União, com o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), no valor de até USS 175.000.000,00 
(cento e setenta e cinco milhões de dólares dos Esta-
dos Unidos da América)

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de 
crédito destinam-se a financiar o “Programa Rodoviário 
do Espírito Santo – PRES III”.

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

I – devedor: Estado do Espirito Santo;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvol-

vimento (BID),
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 175.000.000,00 (cento e se-

tenta e cinco milhões de dólares dos Estados Unidos 
da América);

V – modalidade: Empréstimo do Mecanismo Uni-
monetario do capital ordinário do BID, com taxa de 
juros baseada na LIBOR;

VI – prazo de desembolso: cinco anos, contados 
a partir da vigência do contrato de empréstimo;

VII – amortização: parcelas semestrais, sucessi-
vas e sempre que possivel iguais, pagas no dia 15 dos 
meses de junho e dezembro de cada ano, vencendo a 
primeira após transcorridos cinco anos e a última antes 
de transcorridos vinte e cinco anos, ambos contados 
da data de assinatura do contrato;

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas 
datas de pagamento da amortização e calculados so-
bre o saldo devedor periódico do empréstimo, a urna 
taxa anual para cada trimestre determinada pelo BID 
e composta pela taxa de juros LIBOR trimestral para 
dólar dos Estados Unidos da América, mais ou menos 
uma margem de custo relacionada aos empréstimos 
de BID que financiam os empréstimos do Mecanismo 
Unimonetário com taxa de juros baseada na LIBOR, 
mais o valor líquido de qualquer custo ou lucro gerado 
por operações para mitigar as flutuações da LIBOR, 
mais uma margem (spread) para empréstimos do ca-
pital ordinário;

IX – comissão de crédito: a ser estabelecida pe-
riodicamente pelo BID e calculada sobre o saldo não 
desembolsado do financiamento, exigida juntamente 

com os juros, entrando em vigor sessenta dias após a 
assinatura do contrato, sendo que, em hipótese algu-
ma, excederá ao percentual de 0,75% a. a.;

X – despesas com inspeção e supervisão gerais: 
o valor devido em um semestre determinado não po-
derá ser superior a 1% do financiamento, dividido pelo 
número de semestres compreendido no prazo original 
de desembolsos.

§ 1° As datas de pagamentos do principal e dos 
encargos financeiros, bem como dos desembolsos 
previstos, poderão ser alteradas em função da data 
de assinatura do contrato de empréstimo.

§ 2° É facultado ao mutuário, com consentimento 
por escrito do Fiador, exercer a opção de conversão 
da taxa de juros aplicável ao montante total ou parcial 
do empréstimo, de flutuante, baseada na LIBOR, para 
fixa, e vice-versa, em montantes mínimos e prazos de-
finidos no Contrato de Empréstimo.

§ 3° Para o exercício das opções referidas no pa-
rágrafo anterior, fica autorizada a cobrança dos custos 
incorridos pelo BIT) na sua realização.

Art. 3° Fica a União autorizada a conceder ga-
rantia ao Estado do Espírito Santo na contratação da 
operação de crédito externo referida nesta Resolução.

§ 1° O exercício da autorização prevista no caput 
fica condicionado a que o Estado do Espírito Santo 
celebre contrato com a União para a concessão de 
contragarantias, sob a forma de vinculação das re-
ceitas de que tratam o arts. 155, 157 e 159, todos da 
Constituição Federal, e outras garantias em direito 
admitidas, podendo o Governo Federal requerer as 
transferências de recursos necessários para cober-
tura dos compromissos honrados, diretamente das 
contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou 
das transferências federais.

§ 2° Previamente à assinatura do contrato, o Mis-
tério da Fazenda verificará e atestará a adimplência 
do Estado do Espírito Santo quanto aos pagamentos 
e prestações de contas de que trata o art. 10 da Reso-
lução n° 48, de 2007, e o cumprimento das condições 
prévias à realização do primeiro desembolso, constan-
tes da minuta do contrato de empréstimo.

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

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

Sala da Comissão, 5 de outubro de 2011. –  Lí-
dice da Mata, Relatora.
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PARECER N° 1.059, DE 2011

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre a Mensagem n° 130, de 2011, do 
Presidente da República (n° 415, de 29 de 
setembro de 2011, na origem), que solicita 
autorização do Senado Federal para que 
seja contratada operação de crédito exter-
no entre a República Federativa do Brasil e 
o Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento – BIRD, no valor de até 
US$107.332.500,00 (cento e sete milhões, 
trezentos e trinta e dois mil e quinhentos 
dólares dos Estados Unidos da América), 
de principal, cujos recursos destinam-se 
ao “Programa de Desenvolvimento do Se-
tor Água – INTERÁGUAS”.

Relator: Senador Jorge Viana
Relator ad hoc: Senador Cyro Miranda

I – Relatório

Trata-se de pleito do Governo Federal para que 
seja autorizada operação de crédito externo junto ao 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol-
vimento (BIRD). Os recursos da operação destinam-
-se ao “Programa de Desenvolvimento do Setor Água 
– INTERÁGUAS”.

O programa em questão foi identificado como 
passível de obtenção de financiamento externo pela 
Comissão de Financiamentos Externos – COFIEX, 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
na forma da Recomendação no 1.118, de 13 de julho 
de 2009.

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), do Minis-
tério da Fazenda, prestou as devidas informações sobre 
as finanças externas da União, bem como analisou as 
informações referentes à referida operação de crédito, 
manifestando-se favoravelmente à sua contração, na 
forma do Parecer n° 1.034-2011/GEOPE/CODIP/STN, 
de 24 de agosto de 2011.

O Banco Central do Brasil efetuou o credencia-
mento da operação sob o registro ROF-TA 586587.

Já a Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN), 
por intermédio do Parecer PGFN/COF/nº 1.755, de 14 
de setembro de 2011, pronunciou-se pela legalidade 
das minutas contratuais e pelo atendimento das for-
malidades legais prévias à contratação.

II – Análise

Segundo a STN, o “Programa visa a dar suporte à 
implementação de políticas e planos nacionais no setor 
água. A execução do Programa caberá ao Ministério do 
Meio Ambiente, por meio da Secretaria de Recursos 

Hídricos e da Agência Nacional de Águas – ANA, ao 
Ministério da Integração – MI, por meio da Secretaria 
de Infraestrutura Hídrica e da Secretaria Nacional de 
Defesa Civil e ao Ministério das Cidades, por meio da 
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental”.

O programa prevê o envolvimento dos setores 
públicos relacionados à água, buscando, principal-
mente, uma melhor articulação e coordenação de 
ações, com o intuito de aumentar a eficiência no uso 
da água e na prestação de serviços e ainda melhorar 
a aplicação de recursos públicos no setor, reduzindo 
os desperdícios causados pelas deficiências das arti-
culações intersetoriais.

O custo total do Projeto foi estimado em US$143.110 
mil, sendo US$107.332 mil referentes ao ingresso de 
recursos externos e US$35.778 mil de contrapartida, 
com o seguinte cronograma de desembolso:

A STN estima que o custo efetivo médio da ope-
ração situa-se em 3,23% (três inteiros e vinte e três 
centésimos por cento) ao ano. Considerando-se o custo 
atual da curva média de captação do Tesouro Nacional 
em dólar dos Estados Unidos da América no mercado 
internacional, a operação encontra-se em patamares 
aceitáveis para aquela Secretaria.

Em resumo, o parecer da STN considerou aten-
didas as seguintes exigências: 

a) cumprimento dos requisitos contidos 
na Lei Complementar n° 101, de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF), e na Resolu-
ção n° 48, de 2007, alterada pela Resolução 
n° 41, de 2009, ambas do Senado Federal;

b) adequação orçamentária e à progra-
mação financeira do Tesouro Nacional, com 
inclusão do Programa na Lei n° 11.653, de 
2008 (Lei do Plano Plurianual 2008/2011), e 
no Programa no Projeto de Lei do Plano Plu-
rianual 2012/2015;

c) observância dos limites de endivida-
mento e apresentação de capacidade de pa-
gamento;

d) não atribuição ao Tesouro Nacional de 
riscos superiores àqueles normalmente assu-
midos em operações dessa natureza.

A STN recomendou, finalmente, que, previamen-
te à formalização do contrato de empréstimo, o BIRD 
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deverá informar acerca da aprovação: a) das minutas 
de portarias de criação do Comitê Gestor do Progra-
ma e das Unidades de Gerenciamento do Programa, 
e b) da minuta do Manual Operacional.

III – Voto

Em conclusão, o pleito encaminhado pelo Pre-
sidente da República encontra-se de acordo com o 
que preceitua a Resolução n° 48, de 2007, do Senado 
Federal, devendo ser concedida a autorização para a 
contratação da operação de crédito externo pretendi-
da, nos termos do seguinte:

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  

Nº 49, DE 2011

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a contratar operação de crédito ex-
terno no valor de até US$107.332.500,00 
(cento e sete milhões, trezentos e trinta e 
dois mil e quinhentos dólares dos Estados 
Unidos da América) junto ao Banco para 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), 
destinada ao financiamento do Programa 
de Desenvolvimento do Setor Água (INTE-
RÁGUAS).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a República Federativa do Brasil auto-

rizada a contratar operação de crédito externo com o 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol-
vimento (BIRD) no valor de até USS107,332,500.00 
(cento e sete milhões, trezentos e trinta e dois mil e 
quinhentos dólares dos Estados Unidos da América).

Parágrafo único. Os recursos da operação des-
tinam-se ao “Programa de Desenvolvimento do Setor 
Água – INTERÁGUAS”. 

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

I – devedor: República Federativa do Brasil;
II – credor: Banco Internacional para Reconstru-

ção e Desenvolvimento (BIRD);
III – valor: até US$107.332.500,00 (cento e sete 

milhões, trezentos e trinta e dois mil e quinhentos dó-
lares dos Estados Unidos da América);

IV – modalidade: margem variável;
V – prazo de desembolso: até 31 de dezembro 

de 2016;
VI – amortização: parcelas semestrais e consecu-

tivas, de valores tanto quanto possíveis iguais, pagas 
no dia 1º dos meses de junho e dezembro de cada ano, 
vencendo-se a primeira parcela em 1º de dezembro 
de 2016 e a última em 1º de junho de 2041; com cada 
parcela correspondendo a 2% (dois por cento) do valor 
total do empréstimo;

VII – juros: exigidos semestralmente nas mes-
mas datas do pagamento da amortização e calcula-
dos sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, 
a uma taxa composta pela taxa de juros de referência 
do mercado interbancário londrino (Libor) semestral 
para dólar dos Estados Unidos da América, acresci-
da de uma margem (spread) a ser determinada pelo 
BIRD semestralmente;

VIII – comissão à vista (front-end fee): até 0,25% 
(vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor do 
empréstimo, a ser debitada na data em que o contrato 
entrar em efetividade;

IX – opção de alteração da modalidade de emprés-
timo: a contratação na modalidade “margem variável” 
permite a alteração para a modalidade “margem fixa” 
mediante solicitação formal ao credor.

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

Art. 3º A formalização do contrato de emprésti-
mo deverá ser precedida da aprovação das seguintes 
minutas: 

I – portarias de criação do Comitê Gestor e das Uni-
dades de Gerenciamento do Programa; e

II – manual operacional.

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

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

Sala da Comissão, 5 de outubro de 2011. –  Se-
nador Jorge Viana, Presidente – Cyro Miranda, Re-
lator ad hoc.
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PARECER No 1.060, DE 2011

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos sobre a Mensagem no 131, de 2011, 
(Mensagem no 416, de 29 de setembro de 
2011, na origem), que propõe ao Senado 
Federal seja autorizada a contratação de 
operação de crédito externo, com garantia 
da República Federativa do Brasil, no valor 
de até € 100.000.000,00 (cem milhões de 
euros), entre a Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais (COPASA) e o Kreditans-
talt für Wiederoufbau (KfW) da República 
Federal da Alemanha, destinada a financiar, 
parcialmente, o Programa de Despoluição 
da Bacia do Rio Paraopeba.

Relator: Senador Francisco Dornelles

 
I – Relatório

Mediante a Mensagem no 131, de 2011, a Pre-
sidente da República submete à apreciação do Se-
nado Federal, consoante o art. 52, incisos V, VII e VIII 
da Constituição Federal, pleito da Companhia de Sa-
neamento de Minas Gerais (COPASA), para que seja 
contratada operação de crédito externo, com garantia 
da República Federativa do Brasil, no valor de até € 
100.000.000,00 (cem milhões de euros), junto ao Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

A operação de crédito em tela, cujos recursos 
destinam-se ao financiamento parcial do Programa de 
Despoluição da Bacia do Rio Paraopeba, submete-
-se aos ditames da Resolução no 48, de 2007, que 
“dispõe sobre os limites globais para as operações 
de crédito externo e interno da União, de suas au-
tarquias e demais entidades controladas pelo poder 
público federal e estabelece limites e condições para 
a concessão de garantia da União em operações de 
crédito externo”, e da Resolução no 43, de 2001, que 
“dispõe sobre as operações de crédito interno e ex-
terno dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios, inclusive concessão de garantias, seus limites e 
condições de autorização, e dá outras providências”, 
em conformidade com o art. 52, incisos V, VII e VIII, 
da Constituição Federal.

O Programa de Despoluição da Bacia do Rio Pa-
raopeba, cuja execução estará a cargo da COPASA, 
consiste em ações de saneamento básico, com foco 
socioambiental, que visam a melhoria da situação am-
biental e das condições de vida da população da região. 
O Programa é composto de quatro componentes, a 
saber, (a) esgotamento sanitário e uso de biogás; (b) 
unidades de tratamento de resíduos, (c) mobilização, 

sensibilização e educação sanitária da população; e 
(d) proteção de mananciais.

Trata-se de empréstimo junto à instituição oficial 
de crédito alemã KfW, que pratica taxas diferenciadas 
dentro de uma política de apoio ao desenvolvimento 
da infraestrutura dos países em desenvolvimento. A 
previsão é de que o desembolso ocorra até 20 de ju-
nho de 2015, em oito parcelas semestrais, em junho 
e dezembro. A taxa de juros será fixa e de 3,11% ao 
ano. A amortização será feita em dezoito parcelas 
semestrais, vencíveis em junho e dezembro, sendo 
a primeira devida trinta e seis meses após a data de 
assinatura do contrato.

 
II – Análise

De acordo com pareceres da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN) e da Secretaria do Te-
souro Nacional (STN), bem como outros documentos 
constantes no processado, não há óbices jurídicos e 
econômico-financeiros à operação de crédito.

O Parecer PGFN/COF no 1.753, de 2011, conclui 
que as minutas contratuais são passíveis de cumpri-
mento pelas partes envolvidas, não atribuindo riscos 
superiores àqueles normalmente assumidos em ope-
rações de mesma natureza.

Dessa forma, a PGFN avaliou que o assunto de-
veria ser submetido à consideração do Senhor Minis-
tro de Estado da Fazenda para que, em entendendo 
cabível, encaminhasse a matéria para exame e final 
pronunciamento do Senado Federal, nos termos do 
art. 52, incisos V e VII da Constituição da República, 
ressalvando-se que, previamente à assinatura dos 
instrumentos contratuais, fosse verificada a situação 
de adimplência da COPASA junto à União, bem como 
formalizado o contrato de contragarantia.

No Parecer no 1.073/2011/GERFI/COPEM/SU-
RIN/STN/MF, consta a análise da recomendação do 
Projeto pela Comissão de Financiamentos Externos 
(COFIEX) de no 1.193, de 2010, homologada pelo Mi-
nistro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
Consta também a análise das condições financeiras 
e das exigências constitucionais e decorrentes da Lei 
Complementar no 101, de 2000, Lei de Responsabili-
dade Fiscal – LRF, de inclusão do programa no plano 
plurianual e de previsão orçamentária.

Ainda segundo a STN, consulta realizada por 
meio eletrônico em 30 de agosto de 2011 não indicou 
a existência de débitos da COPASA junto à União e 
às entidades controladas pela Administração Pública 
Federal. Foram anexadas ao processo cópias de cer-
tidões atualizadas, emitidas em nome da COPASA, 
conforme requer a LRF:
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a) Certidão Conjunta Positiva com Efei-
tos de Negativa de Débitos Relativos aos 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
emitida pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional;

b) Certidão Positiva com Efeitos de 
Negativa de Débitos Relativos às Contri-
buições Previdenciárias e às de Terceiros, 
emitida pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil; e

c) Certificado de Regularidade do Fun-
do de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), 
emitida pela Caixa Econômica Federal.

Conforme o Relatório de Gestão Fiscal da União 
para o primeiro quadrimestre de 2011 há margem nos 
limites para a concessão da pleiteada garantia da União, 
conforme o estabelecido no art. 9o da Resolução no 48, 
de 2007, do Senado Federal.

A STN informa que a COPASA possui boa capa-
cidade de geração operacional de caixa e uma con-
fortável situação econômico-financeira. A operação é 
financeiramente atrativa e a Mutuaria possui capaci-
dade para suportar o pagamento do fluxo financeiro 
decorrente do empréstimo.

Conforme consta das Atas das Assembléias 
Gerais Ordinárias e Extraordinária, realizadas em 
28 de abril de 2009 e 25 de fevereiro de 2011, a 
COPASA foi autorizada a contratar a operação de 
crédito em tela e a oferecer contragarantias à União, 
representada por suas recitas próprias, limitadas ao 
valor do serviço da dívida, e até que a totalidade dos 
compromissos decorrentes seja saldada. Adicional-
mente, o Estado de Minas Gerais, nos termos da Lei 
Estadual n° 19.462, de 11 de janeiro de 2011, ofe-
receu contragarantias representadas pelas receitas 
de que trata o art. 159, inciso I, alínea “a”, e inciso 
II, da Constituição Federal.

O Banco Central do Brasil efetuou o registro da 
pretendida operação de crédito externo no Sistema 
de Registro de Operações Financeiras (ROF), sob 
o registro TA 580496, evidenciando, portanto, que o 
empréstimo atende à política de captação de recursos 
externos do País. Ressalte-se ainda que, a operação 
de crédito pretendida implicará uma taxa de juros 
fixa de 3,11% ao ano, um patamar muito aceitável, 
considerando-se os custos de captação de recursos 
externos.

Portanto, a operação financeira cumpre as condi-
ções e exigências estabelecidas pelas Resoluções n° 
43, de 2011, e n° 48, de 2007, que, além da observân-
cia dos aspectos de natureza estritamente financeira, 

exige que a União observe, dentre outras, as seguintes 
condições prévias à prestação de garantia:

a) oferecimento de contragarantias su-
ficientes para o pagamento de qualquer de-
sembolso que a União possa vir a fazer se 
chamada a honrar a garantia;

b) cumprimento, pelo tomador do em-
préstimo, dos compromissos tributários, fi-
nanceiros e fiscais assumidos para com a 
União e entidades controladas pelo Poder 
Público Federal.

As considerações relativas ao mérito do pedido 
são, também, positivas. O maior objetivo do Programa 
consiste melhorar a situação socioambiental da bacia 
hidrográfica do Rio Paraopeba.

III – Voto

Pelo exposto, voto pela concessão da autorização 
pretendida, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
Nº 50 , DE 2011

Autoriza a Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais (COPASA) contratar ope-
ração de crédito externo, com garantia da 
República Federativa do Brasil, no valor 
de até € 100.000.000,00 (cem milhões de 
cures), com o Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KƒW) da República Federal da Alema-
nha, destinada a financiar, parcialmente, 
o Programa de Despoluição da Bacia do 
Rio Paraopeba

O Senado Federal resolve:
Art. 1° É a União autorizada a conceder garantia 

à operação de crédito externo a ser contratada pela 
Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPA-
SA), no valor de até € 100.000.000,00 (cem milhões de 
euros), com o Kreditanstalt für Wiederaufbau (KƒW) 
da República Federal da Alemanha.

Parágrafo único. Os recursos advindos da opera-
ção de crédito externo referida no caput destinam-se 
ao financiamento parcial do Programa de Despoluição 
da Bacia do Rio Paraopeba.

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

I – credor: Kreditanstalt für Wiederaufbau (KƒW) 
da República Federal da Alemanha;

II – devedor: Companhia de Saneamento de Mi-
nas Gerais (COPASA);

III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor do empréstimo: até €100.000.000,00 

(cem milhões de euros);
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V – valor da contrapartida: €20.000.000,00 (vinte 
milhões de euros);

VI – prazo de desembolsos: até 20 de junho de 
2015;

VII – amortização: o empréstimo será pago em 
dezoito parcelas semestrais, sucessivas, aproxima-
damente iguais, vencendo-se a primeira trinta e seis 
meses após a assinatura do contrato;

VIII – juros aplicáveis: exigidos semestralmente, 
em 20 de junho e em 20 de dezembro, calculados so-
bre o saldo devedor do empréstimo a uma taxa fixa 
de 3,11% (três inteiros e onze centésimos por cento) 
ao ano;

IX – juros de mora: 300 (trezentos) pontos-base 
acima da taxa base de juros cobrada pelo Banco Cen-
tral da Alemanha;

X – comissão de compromisso: 0,25% (vinte e 
cinco centésimos de um por cento) ao ano, sobre o 
saldo não desembolsado, sendo devida nas mesmas 
datas das parcelas de amortização;

XI – taxa de administração: 0,50% (cinquenta 
centésimos por cento) sobre o valor total do emprés-
timo, pagos em uma única parcela em até três meses 
após a assinatura do contrato, mas, em qualquer caso, 
antes do primeiro desembolso.

Parágrafo único. Caso opte por cancelar algum 
desembolso, o devedor, além do prévio consentimen-

to do credor, deverá pagar uma taxa de indenização 
pelos juros não recebidos

Art. 3o Fica o Estado de Minas Gerais autoriza-
do a conceder contragarantias adicionais à União na 
operação de crédito externo referida nesta Resolução, 
mediante vinculação de suas receitas de que trata o 
art. 159, inciso I alínea “a”, e inciso II, da Constitui-
ção Federal.

Art. 4o A autorização prevista no caput do art. 
1o fica condicionada a que, previamente à assinatura 
dos instrumentos contratuais, sejam cumpridas as se-
guintes condições:

I – formalização, pela Companhia de Saneamento de 
Minas Gerais e pelo Estado de Minas Gerais, do 
respectivo Contrato de Contragarantia;

II – verificação, pelo Ministério da Fazenda, do cum-
primento das condições prévias à realização do 
primeiro desembolso, as quais constam da mi-
nuta do contrato de empréstimo.

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

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

Sala da Comissão, 5 de outubro de 2011. –  Se-
nador Francisco Dornelles, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 
1.057 a 1.060, de 2011, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, concluindo pela apresentação dos se-
guintes Projetos de Resolução:

– Nº 47, de 2011 (MSF 127/2011), que autoriza a 
República Federativa do Brasil a conceder ga-
rantia à Caixa Econômica Federal (CEF), para 
contratar operação de crédito externo com o 
Banco Internacional para Reconstrução e De-
senvolvimento (BIRD), no valor de até cinqüenta 
milhões de dólares dos Estados Unidos da Amé-
rica, cujos recursos destinam-se ao Programa 
de Financiamento para a Gestão de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Mecanismos de Desenvol-
vimento Limpo;

– Nº 48, de 2011 (MSF 129/2011), que autoriza o Es-
tado do Espírito Santo a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
no valor de até cento e setenta e cinco milhões 
de dólares dos Estados Unidos da América;

– Nº 49, de 2011 (MSF 130/2011), que autoriza a 
República Federativa do Brasil a contratar ope-
ração de crédito externo no valor de até cen-
to e sete milhões, trezentos e trinta e dois mil 
e quinhentos dólares dos Estados Unidos da 
América, junto ao Banco para Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD), destinada ao finan-
ciamento do Programa de Desenvolvimento do 
Setor Água (Interáguas); e

– Nº 50, de 2011 (MSF 131/2011), que autoriza a Com-
panhia de Saneamento de Minas Gerais (COPA-
SA) contratar operação de crédito externo, com 
garantia da República Federativa do Brasil, no 
valor de até cem milhões de euros, com o Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW) da República 
Federal da Alemanha, destinada a financiar, par-
cialmente, o Programa de Despoluição da Bacia 
do Rio Paraopeba.

As proposições ficarão perante a Mesa durante 
cinco dias úteis a fim de receber emendas, nos termos 
do art. 235, II, f, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

 
REQUERIMENTO Nº 1.225, DE 2011

Requer, nos termos do art. 258 do Regimento In-
terno do Senado Federal, a tramitação em conjunto do 
Projeto de Lei do Senado nº 625, de 2011, que dispõe 

sobre royalties devidos em função da produção de 
petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos 
sob o regime de partilha de produção e sobre receita 
da União de comercialização dos mesmos bens, insti-
tuídos pela Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, 
e sobre participação especial devida sob o regime de 
concessão, instituído pela Lei nº 9.478, de 6 de agos-
to de 1997, com o Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 
2010, que dispõe sobre a exploração e a produção de 
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos sob o regime de partilha de produção, em áreas 
do pré-sal e em áreas estratégicas, altera dispositivos 
da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e dá outras 
providências. (Exploração e produção de petróleo; com-
petências do CNPE, da ANP e do Ministério de Minas 
e Energia; casos de contratação direta e de licitação 
para exploração de petróleo; contratos de partilha de 
produção; rateio das rendas governamentais no regime 
de partilha de produção (royalties); comercialização 
do petróleo.),e com o Projeto de Lei do Senado nº 448, 
de 2011, que dispõe sobre royalties e participação 
especial devidos em função da produção de petróleo, 
gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos sob o 
regime de concessão no mar territorial, na zona eco-
nômica exclusiva e na plataforma continental, e sobre 
royalties devidos sob o regime de partilha de produ-
ção, instituído pela Lei nº 12.351, de 22 de dezembro 
de 2010, que já tramitam em conjunto, por disporem 
sobre matéria correlata.

Sala das Sessões, – Senador Francisco Dor-
nelles.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
incluído em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

 
REQUERIMENTO Nº 1.226, DE 2011

Requer, nos termos do art. 255, II, c, 12, combi-
nado com o art. 99 do Regimento Interno, que sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 135, de 2010, que “Altera 
a Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, para fixar o 
piso salarial dos vigilantes”, seja ouvida a Comissão 
de Assuntos Econômicos além da comissão constante 
em seu despacho original.

Sala das Sessões, – Senador Francisco  
Dornelles, PP – RJ.

(À Mesa, para decisão.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/58, de 
2011 (nº 1.284/2011, na origem), do Procurador-Geral 

da República, indicando a Senhora CLÁUDIA MARIA 
DE FREITAS CHAGAS para compor o Conselho Na-
cional do Ministério Público, em conformidade com o 
disposto nos incisos I e II do art. 130-A da Constitui-
ção Federal.

É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A matéria vai à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

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

ORDEM DO DIA
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

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

– AP) – Pela ordem, Senador Paulo.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Solicito 

minha inscrição no horário de liderança para depois 
da Ordem do Dia.

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

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Presidente, a minha inscrição também pela liderança 
da oposição.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Inscrição pela liderança da oposição.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Presidente, da mesma forma, a minha inscrição após 
a Ordem do Dia pela liderança do PSOL.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Randolfe após a Ordem do Dia.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Pela ordem, Presidente.

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

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Há sobre a mesa 
o PRS nº 48, com pedido de urgência da Comissão de 
Assuntos Econômicos para submeter ao Plenário da 
Casa a aprovação de uma operação de crédito para o 
Estado do Espírito Santo.

Gostaria de solicitar a V. Exª que priorizasse esse 
requerimento, naturalmente quando considerasse a 
hora mais oportuna nesta sessão, em razão da impor-
tância dessa operação para o meu Estado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Sintonizado com o desejo de V. Exª, os quatro 
projetos de crédito, inclusive este do Espírito Santo, já 
se encontram sobre a mesa, para, no momento opor-
tuno, votarmos aqui.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Agradeço a deferência de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 25, DE 2011 

(Proveniente da Medida Provisória nº 536, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 25, de 2011, que dá 
nova redação ao art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 
de julho de 1981, que dispõe sobre as ativi-
dades do médico-residente e trata das contri-
buições devidas aos conselhos profissionais 
em geral (proveniente da Medida Provisória 
nº 536, de 2011).

Transcorre hoje a oitava sessão da matéria cons-
tando da pauta.

Prestados esses esclarecimentos, quero passar 
à apreciação da matéria.

Concedo a palavra ao Senador Wilson Santiago, 
que é o Relator- revisor.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Pela ordem.

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

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
nas para fazer uma solicitação à Mesa. 

Desde o mês de maio, está na Mesa um re-
querimento que foi assinado por todos os Líderes de 
partidos do Senado Federal, à exceção do Senador 
Itamar Franco, que já se encontrava hospitalizado em 
São Paulo. Trata-se de um pedido para inclusão em 
pauta de proposta de emenda constitucional que de-
fine a obrigatoriedade do diploma para o exercício da 
profissão de jornalista.

Então, eu gostaria de pedir a V. Exª que analisasse 
a possibilidade de, o mais brevemente possível, fazer 
a leitura em plenário, para que pudéssemos marcar 
uma data para votação.

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

– AP) – Quero dizer a V. Exª que o Senador Antonio 
Carlos Valadares, na sessão que houve pela manhã, 
fez a mesma solicitação, e a Mesa deferiu o pedido.

Com a palavra o Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a 
V. Exª para fazer uso da palavra, após a Ordem do Dia, 
como Líder do DEM.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Como Líder do DEM, após a Ordem do Dia, o 
Senador Demóstenes Torres.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Estando ausente o Relator Wilson Santiago, 
mas já tendo enviado o seu relatório à Mesa, peço ao 
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Senador Jucá que, como Relator ad hoc, proceda à 
leitura do relatório do Senado Wilson Santiago.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para 
ler o relatório. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, o Projeto de Lei de Conversão 
nº 25, proveniente da Medida Provisória nº 536, dá 
nova redação ao art. 4º da Lei nº 6.932, que dispõe 
sobre a atividade de médico-residente.

O projeto tramitou na Câmara dos Deputados, 
onde recebeu várias emendas. Essas emendas, com 
parecer da constitucionalidade, são pela aprovação 
tanto no mérito quanto na questão da constituciona-
lidade. O parecer já foi distribuído às Srªs e aos Srs. 
Senadores. Reajusta a bolsa dos residentes médicos 
e, portanto, o parecer é favorável, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER N° 1.061, DE 2011

De Plenário, sobre o Projeto de Lei 
de Conversão n° 25, de 2011, proveniente 
da Medida Provisória n° 536, de 2011, que 
dá nova redação ao art. 4° da Lei n° 6.932, 
de 7 de julho de 1981, que dispõe sobre as 
atividades do médico-residente.

Relator-Revisor: Senador Wilson Santiago

I – Relatório

O Projeto de Lei de Conversão (PLV) n° 25, de 
2011, resultou da conversão da Medida Provisória 
(MPV) n° 536, de 2011, que “dá nova redação ao art. 
4° da Lei n° 6.932, de 7 de julho de 1981, que dispõe 
sobre as atividades do médico-residente”.

A alteração promovida pela MPV n° 536, de 2011, 
na referida lei consiste em:

(i) reajustar o valor da bolsa;
(ii) determinar a filiação desses estudan-

tes ao Regime Geral da Previdência Social 
como contribuintes individuais;

(iii) estender-lhes o direito à licença-
-paternidade e licença-maternidade e à pror-
rogação do tempo de residência por prazo 
equivalente aos afastamentos por motivo de 
saúde e de licença-maternidade ou licença-
-paternidade; e

obrigar a oferta, pela instituição de saúde res-
ponsável pelo programa de residência, de: condições 
adequadas para repouso e higiene pessoal durante os 
plantões; alimentação; e moradia durante o período da 
residência, se comprovada a necessidade, nos termos 
do regulamento.

A MPV n° 536, de 2011, recebeu doze emendas 
e foi submetida à apreciação do Plenário da Câmara 
dos Deputados, uma vez que a comissão mista desti-
nada a apreciá-la não se instalou.

O PLV n° 25, de 2011, resultou, assim, da apro-
vação do parecer proferido em Plenário pela relatora 
Deputada Jandira Feghali, em substituição à Comissão 
Mista, o qual concluiu pelo atendimento dos pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência, pela 
constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa 
e adequação financeira e orçamentária da MPV, e, no 
mérito, pela sua aprovação, na forma do PLV apresen-
tado. Das emendas oferecidas à Medida Provisória, 
algumas foram incorporadas ao texto do PLV, tendo 
sido as demais rejeitadas por inconstitucionalidade 
ou por incompatibilidade e inadequação financeira e 
orçamentária.

São as seguintes as matérias novas incluídas no 
PLV, em razão das emendas acolhidas pela relatora:

(i) o acréscimo de um dispositivo na Lei 
n° 9250, de 1995, que altera a legislação do 
Imposto de Renda, para determinar que a bolsa 
de estudo recebida pelos médicos-residentes 
não seja caracterizada como contraprestação 
de serviços ou vantagem para o doador, de tal 
forma que os valores recebidos a esse título se-
jam isentados do pagamento daquele imposto;

(ii) 29 novos dispositivos, distribuídos em 
9 artigos, dispondo sobre valores (anuidade, 
multas e outras obrigações definidas em lei) 
devidos a conselhos de fiscalização do exer-
cício profissional.

Em relação a essa última matéria, os acréscimos 
determinam, entre outras medidas:

(i) que os conselhos poderão cobrar anui-
dades, multas e outras obrigações definidas 
em lei especial;

(ii) que o fato gerador das anuidades é a 
existência de inscrição no conselho;

(iii) que o valor da anuidade será fixado 
segundo as características do inscrito – no 
caso de pessoa física, segundo o nível de 
escolaridade; e, no caso de pessoa jurídica, 
segundo o capital social;

(iv) que o valor da anuidade será reajus-
tado segundo a variação do índice Nacional 
de Preços ao Consumidor (INPC).

II – Análise

No mérito, em síntese, a MPV n° 536, de 2011, 
estabelece novo valor para a bolsa paga aos médicos-
-residentes, o tipo de filiação à Previdência Social e 
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os beneficias previdenciários a que têm direito, e as 
obrigações das instituições responsáveis pelos progra-
mas de residência médica no que tange a condições 
de repouso, higiene pessoal, alimentação e moradia 
do residente.

O reajuste do valor da bolsa é o motivo da ur-
gência e relevância que justificam a edição da medi-
da, uma vez que esse valor tem sido – nos termos da 
mensagem que encaminhou a exposição de motivos 
da MPV – “objeto de tensionamento entre o movimento 
dos médicos residentes e o Governo Federal”.

A alteração do tipo de filiação ao sistema previ-
denciário – que deixa de ser na qualidade de segurado 
autônomo para ser de contribuinte individual – consti-
tui, na prática, uma mudança apenas de denominação.

A concessão do direito à licença-maternidade, 
com a possibilidade de prorrogação, nos termos da Lei 
n° 11.770, de 9 de setembro de 2008 (em substituição 
à permissão de afastamento por quatro meses), com 
garantia de bolsa por todo o período, para a residente 
gestante; a concessão do direito à licença-paternidade 
para os residentes, bem como do direito a afastamento 
por motivo de gravidez ou saúde, com manutenção do 
pagamento da bolsa e prorrogação do tempo de re-
sidência por igual período, para residentes de ambos 
os sexos, são, a nosso ver, medidas justíssimas. É 
inegável que constituem devida ampliação de direitos 
sociais a esses estudantes.

O oferecimento de condições adequadas para 
repouso e higiene pessoal durante os plantões passa 
a ser obrigação das instituições responsáveis pelos 
programas de residência, o que também é correto e 
desejável.

A obrigatoriedade de oferta, por parte das insti-
tuições responsáveis pelos programas de residência 
médica, de alimentação e moradia durante o período 
de residência também tem mérito. No que diz respei-
to à oferta de moradia para o residente – que o texto 
original da MPV condicionava à comprovação da ne-
cessidade –, a nova redação dada pelo PLV nos pa-
rece mais adequada, apenas remetendo à matéria a 
regulamentação.

Dessa forma, em relação às alterações propostas 
no art. 4° da Lei do Médico-Residente, o PLV n° 25, 
de 2011, mantém, basicamente, o texto da MPV, com 
dois aprimoramentos: o que exclui a necessidade de 
comprovação de necessidade para a concessão de 
moradia para o residente pela instituição responsável 
pelo programa de residência; e o que inclui dispositivo 
estabelecendo que o valor da bolsa poderá ser objeto 
de revisão anual.

Em relação aos dispositivos que tratam das con-
tribuições devidas aos conselhos de fiscalização do 

exercício profissional, o PLV estabelece normativa 
que se fazia necessária para apaziguar as frequentes 
demandas judiciais sobre a matéria.

Do ponto de vista da constitucionalidade, a MPV 
respeita os balizamentos constitucionais próprios des-
se instrumento legislativo, consignados no art. 62 da 
Constituição Federal, isto é, não versa sobre as matérias 
relacionadas no inciso I do § 1° do referido art. 62; não 
se enquadra nas hipóteses dos seus incisos II a IV; e 
não se destina a regulamentar artigo da Constituição 
cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda, 
respeitando-se, dessa forma, a vedação expressa no 
art. 246 da Carta Magna.

III – Voto

Em vista do exposto o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei de Conversão n° 25, de 2011.

Sala das Sessões, –  Senador Wilson Santiago,  
Relator-Revisor.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O parecer é favorável quanto ao mérito, quanto 
aos pressupostos de relevância e urgência e adequa-
ção financeira da matéria. Quanto ao mérito, também 
o parecer é favorável. 

Em votação os pressupostos.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – Para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Para encaminhar, Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
essa medida provisória, embora tenha uma condição 
nobre, vamos relembrar que tivemos aqui um episódio 
em que ainda estava presente a hoje Ministra Senadora 
Gleisi Hoffmann. Ela radicalizou e não deixou que essa 
medida provisória fosse votada. Então, Sr. Presidente, 
é óbvio que, no mérito, ninguém pode ser contrário às 
disposições relativas aos médicos-residentes. 

Todavia, Sr. Presidente, é bom lembrar o seguinte: 
o Supremo Tribunal Federal já decidiu quanto ao al-
cance do art. 62, § 10, da Constituição Federal. O que 
diz ali? Que é vedado, no mesmo período legislativo, 
na mesma sessão legislativa, deliberar sobre maté-
ria rejeitada pelo Congresso; e considera-se rejeição 
inclusive o decurso de prazo, que foi o caso, porque 
a medida provisória caiu sem deliberação da Casa à 
meia-noite daquele fatídico dia. 

Lembro, Sr. Presidente, apenas para ficar bem 
resumido, que, em matéria doutrinária, entendem os 
professores Paulo Gustavo Gonet Branco e Gilmar 
Ferreira Mendes, que também é Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, que a medida provisória só pode ser 
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reeditada na sessão legislativa seguinte àquela em 
que ocorreu a rejeição, e não na seguinte àquela em 
que foi reeditada.

Muito bem! Alguns dispositivos absolutamente ir-
relevantes são totalmente díspares daqueles originais, 
mas, em grande parte, na sua essência, na questão 
intrínseca, a medida provisória é a mesma. E vale lem-
brar, Sr. Presidente, que, na Ação Direta de Incons-
titucionalidade nº 293, o Ministro Celso de Mello, do 
Supremo Tribunal Federal, disse o seguinte: 

A rejeição parlamentar de medida provi-
sória ou de seu projeto de conversão, além de 
desconstituir ex tunc a eficácia jurídica, opera 
uma outra relevante consequência de ordem 
político-institucional, que consiste na impossi-
bilidade de o Presidente da República renovar 
esse ato quase-legislativo de natureza cautelar.

Aí repete: 

Modificações secundárias de texto que 
em nada afetam os aspectos essenciais e in-
trínsecos da medida provisória expressamente 
repudiada pelo Congresso Nacional consti-
tuem expedientes incapazes de descaracte-
rizar a identidade temática que existe entre 
o ato não convertido em lei e a nova medida 
provisória editada. 

De sorte, Sr. Presidente, que, por ser totalmente 
inconstitucional a reedição desta medida provisória, 
bem como seu projeto de conversão, nós vamos dar 
o parecer pela inconstitucionalidade e, consequente-
mente, nas questões de relevância, urgência, adequa-
ção financeira, mas, principalmente, quanto à questão 
constitucional, nosso parecer é desfavorável. 

Então, votaremos contra nessa preliminar. E tam-
bém, Sr. Presidente, por outra razão: a matéria pas-
sou a regulamentar – e é uma matéria com a qual no 
mérito também concordamos – cobrança de valores 
expressos em moeda ou unidade de referência de 
entidades autárquicas que naturalmente necessitam 
dessa medida, mas é o chamado contrabando legisla-
tivo colocado mais uma vez pela Câmara, ao completo 
arrepio da Presidência da República. 

Vale dizer que, nesse aspecto, a Presidência da 
República acertou dessa vez, pois editou apenas com 
um tema. Mas a Câmara novamente colocou o con-
trabando legislativo. De sorte, Sr. Presidente, que nos 
pressupostos votaremos contra. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para fazer o 
esclarecimento e registrar.

A medida provisória teve um texto diferenciado da 
outra medida provisória que caiu anteriormente. Portan-

to, nós queremos dizer que é outra medida provisória 
com modificações e poderia ser editada.

É só essa observação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Alvaro Dias. Depois, ao Senador José Agripino.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador) – Sr. 
Presidente, na esteira do que disse o Senador Demós-
tenes Torres, o nosso Partido também entende que há 
equívocos relativamente à questão constitucional que 
não podem ser ignorados. 

Em que pese a boa vontade do Líder do Governo 
Romero Jucá em trazer a justificativa que apresenta, é 
inconteste que há, sim, vícios, não há respeito a pres-
supostos básicos constitucionais e nós temos que mais 
uma vez ressaltar isso.

Há a questão da reedição da medida provisória e 
também do contrabando, que foi preocupação essencial 
na proposta de V. Exª para estabelecer novo rito para 
deliberação de medidas provisórias, com o parecer do 
Senador Aécio Neves. Portanto, é repetição, reedição 
do que aqui se tem dito em quase todas as sessões, 
quando deliberamos sobre medida provisória. 

Aproveito, Sr. Presidente, para destacar que, 
quanto ao mérito, não há, da nossa parte, objeção. 
Inclusive, há uma emenda de minha autoria que foi 
acolhida, quando da aprovação, na Câmara, da Medida 
Provisória nº 521, que depois perdeu a sua eficácia pe-
las razões já aqui expostas pelo Senador Demóstenes. 

Essa emenda que apresentei foi acolhida na-
quela oportunidade E agora a própria Presidência da 
República a acolheu. É uma emenda que, portanto, foi 
acatada pelo Poder Executivo para garantir aos médi-
cos residentes alimentação e moradia no decorrer do 
período de residência. Isso porque a medida provisória 
original garantia ao médico residente alimentação e 
condições adequadas para repouso e higiene pessoal 
apenas durante os plantões. 

A alteração que apresentamos, por ser tão rele-
vante, foi acolhida também pela Presidência da Repú-
blica e é parte dessa medida provisória.

Portanto, Sr. Presidente, e óbvio, quando discu-
timos a Medida Provisória original, de nº 521, o nosso 
posicionamento era favorável na questão do mérito. Não 
fosse a atuação já referida pelo Senador Demóstenes 
da atual Chefe da Casa Civil, essa medida provisória 
teria sido aprovada naquela oportunidade e nós não 
estaríamos aqui discutindo o contrabando e obviamente 
o vício em razão da reedição no mesmo ano legislativo.

Por essa razão, Sr. Presidente, com as ressalvas 
no que diz respeito à constitucionalidade, nós votare-
mos favoravelmente ao mérito, mas fazendo questão 
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de registrar que essa é também uma medida provisória 
que afronta a Constituição.

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

Com a palavra o Senador José Agripino, para 
encaminhamento da votação.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, nós já votamos neste plenário muitas ma-
térias sobre as quais havia dúvida com relação à cons-
titucionalidade, e chegamos a votar pelo mérito. Mas, 
neste momento, o que se está apresentando é um 
imenso contrassenso: uma matéria de todo meritória 
em relação à qualidade da matéria tratada, mas fla-
grantemente inconstitucional, porque todos nós está-
vamos aqui. Nós somos testemunhas da sessão em 
que uma medida provisória que continha esse texto e 
esse benefício caducou, não foi aprovada e, portanto, 
para obedecer à Constituição, ela só poderia ser ree-
ditada no próximo ano. 

Está-se agora trazendo para o Senado votar uma 
matéria que o Senado já rejeitou nesta Legislatura. Eu 
acho que votar essa matéria é obrigar o Senado a pra-
ticar uma inconstitucionalidade explícita e reconhecida. 
Eu me recuso a isso. Eu me recuso a isso.

Agora, de que se trata? O que é o médico residen-
te? É o estudante de Medicina no último ano, quando 
ele está fazendo, talvez, o estágio mais importante da 
sua vida profissional. Ele está hospedado num hos-
pital de residência médica. Ele está aprendendo as 
últimas lições para salvar vidas. Mérito maior do que 
esse impossível.

De que trata essa matéria? Do aumento do salá-
rio dele, da bolsa a que ele tem direito, de R$1.916,00 
para R$2.384,00. Do ponto de vista do mérito, Sena-
dor, é meritório? É evidente que é. Aumentar o salário 
para o médico residente, assim como garantir a ele 
o direito previdenciário como contribuinte autônomo. 
É direito dele ter asseguradas, na instituição médica 
onde ele presta residência, boas condições de higiene 
e de alimentação? É evidente que é. Garantir a ele a 
licença paternidade e maternidade? 

Senador Ricardo Ferraço, ninguém pode discu-
tir o mérito, a importância de votarmos isso para um 
contingente imenso de brasileiros que completam o 
seu aprendizado profissional nos hospitais residência. 
Agora, tratar disso, de uma matéria inconstitucional, é 
obrigar o Senado, que é uma Casa que existe para fazer 
leis, a votar uma coisa explicitamente inconstitucional.

Então, eu quero declarar a minha enorme con-
trariedade em dizer que vou votar contra a urgência, 
relevância e constitucionalidade. Mas, no mérito, eu 
votaria a favor. E se, porventura, essa matéria, mesmo 

contra a vontade do Democratas de não votar nada 
inconstitucional, for aprovada, o meu voto será favorá-
vel numa homenagem ao médico residente do Brasil.

É a nossa palavra.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador Paulo Davim.
Pela ordem, Senador...
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, peço ao Senador Davim e a V. Exª apenas 
um minuto de atenção. 

Ouvi o que disse o Senador Agripino. E diferente 
até do encaminhamento da minha liderança, eu quero 
dizer, Sr. Presidente, que não tenho a menor condi-
ção de votar favoravelmente à admissibilidade dessa 
matéria, não obstante o seu mérito, com o qual todos 
nós concordamos.

Nós discutimos intensamente nesta Casa, a partir 
da Comissão de Justiça e depois neste plenário, modi-
ficações no rito de tramitação das medidas provisórias 
para, dentre outras questões, buscar superar desvios 
que voltam e equívocos que voltam a ocorrer.

Sr. Presidente, essa foi uma posição unânime 
desta Casa, e quão raro são as posições unânimes 
desta Casa. Uma das questões principais tratadas por 
nós no substitutivo aprovado por unanimidade, envia-
do à Câmara dos Deputados, era esse que impedia 
que uma matéria derrubada, cuja validade se perdia 
numa sessão legislativa, pudesse voltar na mesma 
sessão legislativa.

Como consenso, repito, inédito nesta Casa, cons-
truímos um texto que impedia os contrabandos, não 
em defesa desse ou daquele partido ou para facilitar a 
ação da oposição, mas para garantir respeito às prer-
rogativas do Senado da República.

Portanto, Sr. Presidente, essas duas questões, 
com as quais concordaram todos os Srs. Senadores, 
estão postas aqui novamente, violentando a vontade 
expressa pelos Senadores no plenário desta Casa.

Lamento, Sr. Presidente, que a Câmara dos De-
putados e permita-me dizer que caberia a V. Exª, com 
autoridade de Presidente desta Casa, cobrar que a 
Câmara dos Deputados dê tramitação a essa matéria, 
para não ficarmos aqui constrangidos como estamos 
todos hoje, aceitando contrabando em medidas pro-
visórias, aceitando que matérias que já tenham sido 
derrotadas, porque perderam validade numa sessão 
legislativa, retornem numa mesma sessão legislativa.

Portanto, Sr. Presidente, vou cansar V. Exª e os 
Senadores com esse discurso, mas defendo aqui as 
prerrogativas do Senado Federal. Não obstante concor-
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dar com o mérito, votarei contra a admissibilidade por 
me parecer inconstitucional o reenvio dessa matéria 
na mesma sessão legislativa, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O Senador Paulo Davim estava inscrito para 
discutir a matéria e, em seguida, o Senador ...

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, essa matéria eu conheço um pouquinho, 
conheço o que é o dia a dia e as dificuldades dos mé-
dicos residentes no Brasil. Essa matéria pede, tão-
-somente, respeito ao trabalho do médico residente, 
que aliás hoje no Brasil é quem carrega os hospitais 
públicos e filantrópicos nas costas, é quem atravessa 
as madrugadas atendendo a população mais carente 
que procura o Sistema Único de Saúde, são jovens que 
estão complementando a sua formação, são jovens que 
estão entregando um pouco da sua juventude, dando 
um pouco do seu sacrifício pessoal para melhorar a 
vida de milhares e milhares de brasileiros.

Pergunto, Sr. Presidente, se esses jovens que 
estão pedindo direito à licença a maternidade e pa-
ternidade, o que todo brasileiro e brasileira tem; esses 
jovens querem alimentação, moradia durante o período 
de residência, uma moradia digna; querem respeito a 
sua cidadania. E esta Casa defende a cidadania! Os 
jovens pedem um salário justo e que tenham direito 
à contribuição, que sejam contribuintes individuais da 
previdência.

Então, Sr. Presidente, será que esses jovens re-
sidentes pelo Brasil afora terão de pagar esse preço 
pelo fato de o Congresso Nacional, que legisla essas 
causas, que defende a cidadania, ter tido problemas 
no trâmite dessa mesma matéria alguns meses atrás 
e, desta feita, novamente, apareceram o que costuma-
mos chamar de contrabando? Será que eles têm cul-
pa disso? Será que por isso mesmo vamos deixar de 
apreciar e votar esta matéria que vai trazer um alento 
aos estudantes carentes, que estão nos hospitais pú-
blicos e filantrópicos complementando a sua formação 
para servir a própria população brasileira? Será que 
vamos dar as costas a um clamor de cidadania para 
esses jovens profissionais?

Acho, Sr. Presidente, que a causa desses jovens 
é uma causa digna, uma causa justa.

Portanto, faço um apelo para que esta Casa vote a 
aprove esta medida para o bem de milhares e milhares 
de profissionais recém-formados e profissionais em for-
mação, para melhorar e atender à população do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Peço aos oradores que sejam breves, porque 
nós assumimos, ontem, um compromisso com todas 
as Lideranças da Casa, do Senado e da Câmara, de 

desobstruir a nossa pauta de modo que possamos en-
trar no exame da questão dos royalties, dos projetos 
existentes na Casa.

Com a palavra o Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero apelar 
mesmo para a oposição, que, na sua argumentação, 
tem sua razão, tem que cumprir esse papel. Mas o 
nosso Líder, o Líder do Governo já anunciou que não 
há repetição de matéria; é uma nova matéria, é uma 
nova tabela, são novos valores, então, alterando o 
conteúdo daquela medida inicial, que poderíamos ter 
votado aqui também com muita tranquilidade.

Quero, Sr. Presidente, dizer que essa oportuni-
dade, não tendo sido votada naquela época a matéria 
e voltando à discussão, permitiu que várias emendas 
fossem admitidas, inclusive emendas apresentadas 
pela oposição. Uma emenda que ofereci também foi 
admitida, isentando essa bolsa de tributação, porque 
todas as outras bolsas que eram oferecidas para os 
profissionais de nível superior estavam isentas. A úni-
ca excluída era a de médicos residentes. Então, os 
médicos residentes também ficam excluídos de paga-
mentos de tributos sobre os vencimentos ou sobre os 
recursos da bolsa oferecida para concluir seu curso de 
residência. Hoje são profissionais que levam de dois a 
quatro anos para concluir uma residência.

De fato, o Senador Davim tem razão. Uma boa 
parte do setor público, filantrópico, e alguns casos de 
particulares que admitem a residência são quem car-
regam de fato nas costas a saúde pública brasileira.

Quero dizer em relação à questão de matéria 
que não era originalmente pertencente à medida pro-
visória, como a questão da solução do problema dos 
Conselhos, das tabelas de contribuição para os Con-
selhos Regionais. É uma matéria que está aqui dentro 
da Casa. São vários os Conselhos que apelam, todos 
os dias, para os Líderes darem solução a esse pro-
blema. De sorte, foi dada uma solução. Acho que não 
se trata de um contrabando, nos termos que se tem 
discutido por aí afora. É uma solução que resolve o 
problema de dezenas de categorias profissionais que 
apelam todos os dias para os Líderes partidários para 
que aprovemos as novas tabelas de contribuição das 
suas categorias.

Então, Sr. Presidente, considero que consegui-
mos resolver o problemas dos médicos residentes e 
também das categorias que batem às portas dos Se-
nadores, quase que diariamente, para resolver o seu 
dilema de categoria profissional.

Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Senador Humberto Costa, para encaminhar a votação.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, esta 
medida provisória ora em avaliação pelo Plenário do 
Senado Federal tem uma importância muito grande 
para o nosso Sistema Único de Saúde, nosso público 
de saúde. Estamos votando aqui o mesmo texto que 
já foi aprovado no Senado Federal – quer dizer, não 
chegou a ser aprovado pelo Senado Federal; caiu por 
conta do esgotamento do prazo de vigência – e que 
volta agora com os valores corrigidos. Trata-se das 
bolsas dos médicos residentes.

Há quatro anos, os médicos residentes, que são 
um segmento que tem uma formação profissional em 
serviço, portanto, são formados ao mesmo tempo em 
que trabalham, prestam serviço à população brasileira 
e vêm há quatro anos sem reajuste no valor da bolsa. 
Com essa medida, reajustamos em 24,5% a bolsa, que 
sai de R$1.916,00 para R$2.344,00. Isso para uma car-
ga horária que vai além das 60 horas semanais, por-
que, além dos dois expedientes, inclui plantões dados.

Temos hoje no Brasil 23 mil médicos residentes 
em 53 especialidades e 54 áreas de atuação reconhe-
cidas pela Comissão Nacional de Residência Médica. E 
o Governo Federal quer oferecer mais 6 mil bolsas de 
residência médica em 2011 e 1.174 bolsas de residên-
cia multiprofissional. Isso é muito importante, porque o 
Brasil, hoje, além de ter uma relação médico/população, 
profissional de saúde/população abaixo dos padrões 
internacionalmente aceitáveis, além disso, temos uma 
enorme concentração em determinadas regiões. Será 
pelo instrumento do acesso à formação dos médicos 
residentes que o Ministério da Saúde pretende garantir 
profissionais na esmagadora maioria dos Municípios 
brasileiros.

Portanto, o que estamos fazendo hoje nada mais 
é que darmos um grande reforço ao Sistema Único de 
Saúde, criarmos as condições para que possamos en-
frentar o problema da ausência de médicos e de outros 
profissionais de saúde – e não vejo, Sr. Presidente, 
qualquer tipo de inconstitucionalidade. O que diz a 
Constituição é que não se pode reeditar uma medida 
com o mesmo conteúdo na mesma sessão legislativa.

Aquela medida que nós votamos foi editada no 
governo Lula com outro Congresso Nacional; agora 
temos o Governo Dilma e um novo Congresso Na-
cional. Por isso, Presidente, peço o apoio de todos 
os Congressistas e de todos os Senadores para que 
possamos aprovar, por unanimidade, essa proposta 
da maior justiça.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Wilson Santiago, com a palavra para enca-
minhar a votação.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– Sr. Presidente...

A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. Eu gostaria de encaminhar.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 
Como Relator-revisor. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, como bem foi dito anteriormente pelo Se-
nador Humberto Costa, a Medida Provisória nº 521, 
que tratou sobre o assunto dos médicos residentes, foi 
editada em 2010; portanto, nós já estamos em outra 
Legislatura. E, além de ser editada em 2010, tratava de 
outros assuntos como, por exemplo, das gratificações 
dos funcionários da Advocacia-Geral da União. A MP 
nº 536, em discussão hoje, trata exclusivamente dos 
médicos residentes, elevando a correção do salário 
desses médicos residentes em torno de R$500,00, a 
partir de sua promulgação. 

Por essa razão, apesar das argumentações an-
teriormente feitas por vários Srs. Senadores, como, 
por exemplo, José Agripino, o Senador Aécio e tantos 
outros, contestando a edição das medidas provisórias 
no mesmo período, esta não é no mesmo período. Esta 
foi, sim, do exercício anterior, da Legislatura anterior, 
e a Constituição determina essa proibição.

A Medida Provisória nº 536, que estamos discu-
tindo hoje e encaminhando sua votação, de fato, foi 
editada agora, no ano de 2011. Portanto, preenche os 
requisitos constitucionais e não admite as contestações 
anteriores dos demais companheiros. 

Agradeço a V. Exª e encaminhamos pela aprova-
ção da Medida Provisória, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O Wilson Santiago era o Relator da matéria 
e os esclarecimentos que ele acaba de fazer são es-
clarecimentos de relator e não exatamente de enca-
minhamento à matéria.

Com a palavra o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Para encaminhar a votação. Com revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, meus co-
legas de oposição argumentaram muito bem a tese da 
inconstitucionalidade da medida provisória que esta-
mos examinando por conta da vedação constitucional 
da apresentação de proposição legislativa do mesmo 
teor de outra já rejeitada pelo Congresso na mesma 
sessão legislativa.

Por mais laboriosas que sejam as justificativas 
dos Senadores situacionistas, não me convencem. 
Há sim, no meu entender, inconstitucionalidade des-
se ponto de vista.
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Mas quero insistir num outro ponto de vista, que 
me leva a afirmar com mais convicção a inconstitucio-
nalidade do projeto de lei de conversão, que é a tese 
que o Senador Inácio Arruda apenas aflorou, sobre a 
questão do contrabando legislativo, meu querido amigo 
Inácio Arruda. V. Exª sabe que temos um grande contra-
bando legislativo nessa matéria. Dirá: “É o contrabando 
do bem”. Nós não somos contra o mérito, mas que há 
contrabando, há. E para explicar aos nossos telespec-
tadores, aos nossos visitantes e ao país, qual é o sen-
tido da palavra contrabando aplicada nesse contexto, 
diria que é a introdução na Câmara dos Deputados, 
de uma matéria que nada tem a ver com aquela que 
foi inicialmente submetida ao Congresso sob a forma 
de uma medida provisória. 

De fato, Sr. Presidente, o objeto da medida provi-
sória original era a remuneração dos médicos residen-
tes, aquela já rejeitada por nós. A mesma matéria ou 
não, esse era o intuito da Presidente da República, que 
considerou que esse tema era de tal modo urgente e 
relevante que resolveu, para implementar a providên-
cia que pretendia, servir-se do instrumento da medida 
provisória para corrigir os vencimentos, os salários e 
a remuneração dos médicos residentes.

Pois bem, o que faz a Câmara dos Deputados? 
Pega uma carona, introduz nessa medida provisória 
matéria de dois projetos de lei que tramitam na Câmara 
PL 3507/08 e 6463/09, que tratam da mesma medida, 
que tratam do mesmo tema.

Eu pergunto aos Srs. Senadores da situação: o 
Governo tem uma maioria enorme, oceânica, seja no 
Senado, seja na Câmara – para que serve essa maio-
ria do Governo? 

Se os Parlamentares governistas consideram tão 
importante o novo disciplinamento sobre a contribuição 
dos conselhos, por que sua liderança no Senado, na 
Câmara e no Congresso não trabalhou na aprovação 
dos projetos de lei que estão na Câmara dos Deputados 
para produzir esse mesmo consenso de que resultou 
a emenda parlamentar que ora estamos examinando?

Para que serve a maioria do Governo?
Preferem cruzar os braços e pegar o caminho 

mais fácil, que é o caminho de engrenar num trem de 
alta velocidade, que não é esse trem de alta velocidade 
que a Presidente Dilma se obstina em querer construir 
para onerar os contribuintes brasileiros, mas o trem de 
alta velocidade legislativa da medida provisória, que 
tramita num regime inteiramente próprio a ela, que é 
submetida apenas a uma comissão, a Comissão de 
Admissibilidade, tem prazo para ser votada, sob pena 
de trancamento de pauta no Congresso. E introduz, 
nesse trem de alta velocidade, mais um vagão, o va-

gão dos projetos de lei que tramitavam na Câmara, 
descumprindo as leis do País.

Ora, se o juízo de relevância e urgência de uma 
matéria é privativo do Presidente da República – só 
ele pode colocar nos trilhos esse trem de alta veloci-
dade legislativa que é a medida provisória –, não cabe 
à Câmara dos Deputados incluir, por conta dela, mais 
um vagão, o vagão da contribuição aos conselhos.

Essa inclusão é afronta à Constituição, e é exata-
mente essa a tese esposada pelo Procurador-Geral da 
República na sua impugnação à lei do regime especial 
de contratação das obras da Copa do Mundo, onde 
houve exatamente o mesmo vício de inconstituciona-
lidade formal que nós estamos combatendo, agora na 
discussão desta medida provisória.

Eu diria aos interessados na aprovação dessa 
matéria que fiquem tranquilos. O Governo, mais uma 
vez, vai aprovar. A Constituição diz o contrário? Pouco 
importa, pouco importa! A Constituição não permite 
o contrabando? Ah, pouco importa. E terminamos de 
comemorar 23 anos de promulgação da Constituição 
Cidadã. Temos o que comemorar?

O Senado aprovou, por unanimidade, a propos-
ta de emenda constitucional de autoria do Presidente 
Sarney, relatada pelo Senador Aécio Neves, que veda 
expressamente algo que já é vedado na Lei Comple-
mentar nº 95, que é a inclusão de matéria estranha à 
matéria original. No entanto, hoje, a maioria governis-
ta vai desmentir aquilo que afirmou quando aprovou a 
emenda constitucional do Senador Sarney.

Por isso, Sr. Presidente, começo a ficar descrente 
de que, apesar de todos os esforços que esta Casa faz, 
liderada por V. Exª, para dar uma nova feição às medidas 
provisórias, que respeite a autonomia do Congresso, 
respeite o equilíbrio entre os poderes, estou ficando 
cada vez mais desanimado, porque vejo que a maioria 
governista fala uma coisa aqui e faz outra coisa acolá.

Por essa razão, embora apoiando o mérito des-
sa matéria, votaremos contra a sua admissibilidade.

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

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente, solicito a minha inscrição.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, assim que caiu a medida provi-
sória, fiz um PLS nº 310, de 2011, igualzinho, com o 
mesmo teor, para que, com celeridade, andasse no 
Congresso e fosse votado. Está há quatro meses na 
gaveta da Senadora Marta Suplicy como Relatora. Isso 
foi em junho. Então, pergunto: o Governo não quer que 
o Congresso legisle? Já teria dado tempo, inclusive com 
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o conhecimento da Câmara, com o projeto que tivesse 
lá sido apensado, de o projeto ter voltado, Presidente. 
Está faltando boa vontade! E não teríamos esse des-
gaste, porque a matéria é meritória. Ninguém aqui é 
contra o mérito. Ela vai ser aprovada quanto ao mérito. 
Agora, logo em seguida, V. Exª, na Mesa, em quatro 
dias despachou; foi para a comissão, e engavetaram.

Eu, na minha ingenuidade, achava que estava 
dando uma grande contribuição, mas vejo que isso 
não foi possível. Então, só quero registrar, Presidente, 
que não existe boa vontade por parte do Governo. Não 
existe. Ele tomou a mesma medida, o mesmo caminho 
que nós já teríamos sem desgaste algum, e todos es-
taríamos aplaudindo essa medida.

Quanto ao mérito, também sou pela aprovação, 
mas o senhor me desculpe.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente, pela ordem. Por favor, solicito a minha 
inscrição para encaminhar.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, encontra-se em 
apreciação nesta Casa o Projeto de Lei de Conver-
são, de 2011, proveniente da conversão da 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 dis-
põe sobre as atividades de médico residente. Trata-se 
da reedição de outra Medida Provisória que trazia o 
mesmo conteúdo, mas que não chegou a ser votada, 
por decurso de prazo, à meia-noite da sessão plenária 
desta Casa, no dia 2 de junho deste ano. 

Em poucos pontos, podemos afirmar que a Me-
dida Provisória pretende reajustar o valor da bolsa 
dos médicos residentes, permitir a filiação desses 
estudantes no Regime Geral da Previdência Social, 
estender-lhes o direito à licença paternidade e à li-
cença maternidade e garantir a oferta de condições 
adequadas para repouso e higiene pessoal durante 
os plantões e de alimentação e moradia durante todo 
o período de residência.

Na Câmara dos Deputados, a matéria foi apro-
vada com modificações, vindo a abordar também a 
isenção do imposto de renda sobre a bolsa de estudo 
dos médicos residentes e uma questão há muito dis-
cutida no Congresso: a regularização das cobranças 
de anuidades nos conselhos profissionais. 

Dessa forma, a Medida Provisória foi aprovada 
sob o Projeto de Lei de Conversão que ora apreciamos, 
com matérias estranhas ao seu texto original, devida-

mente incorporadas. Cabe agora apreciá-la em duas 
etapas: quanto à admissibilidade e quanto ao seu mérito. 

No tocante à sua admissibilidade, gostaria aqui 
de tecer alguns comentários que julgo da maior impor-
tância, sobretudo por ter sido designada anteriormente 
Relatora Revisora desta matéria pelo Presidente Se-
nador José Sarney. 

Há muito o meu Partido nesta Casa, o PSDB, 
vem combatendo a forma como as medidas provisórias 
têm sido editadas e apreciadas no Congresso Nacio-
nal, mas especificamente no Senado Federal. Temos 
combatido incansavelmente o desrespeito frequente à 
Constituição Federal, que determinou que esta espécie 
de proposição legislativa chamada medida provisória 
só deve ser em situações excepcionais, ou seja, ur-
gentes e extremamente relevantes. 

Por isso, tem sido comum o que por si já desca-
racteriza a sua natureza emergencial o envio dessas 
medidas provisórias ao Congresso, como forma de 
usurpar a função legislativa do Congresso Nacional. 

Hoje, praticamente, é só o que temos feito: votar 
medidas provisórias. Por isso, com igual frequência, e 
já oprimidos pelo engessamento do processo legislativo 
parlamentar, tem-se tornado muito comum a inserção 
de matérias estranhas ao núcleo temático das medi-
das provisórias encaminhadas ao Congresso Nacional 
através das chamadas emendas parlamentares.

Quanto ao seu mérito, não temos a que nos opor. 
A recomposição do valor das bolsas concedidas aos 
médicos residentes, em respeito às negociações que 
deram fim à greve da categoria em 2010 e que levaram 
à edição desta medida provisória no mesmo ano, já 
reclamavam, desde então, uma solução legal que pro-
piciasse ambiente de tranquilidade indispensável para 
o País, tanto do ponto de vista da formação médica 
quanto da prestação da assistência à saúde.

O mesmo se pode dizer em relação ao conteúdo 
inserido pela Câmara dos Deputados no tocante às 
normativas de amparo ao funcionamento efetivo dos 
conselhos profissionais, mediante o estabelecimento 
de regramentos para cobrança das composições.

Portanto, Sr. Presidente, eu quero aqui dizer que 
me honrou muito ter sido escolhida para relatar. Mas, 
infelizmente, pela posição adotada pelo meu Partido, 
com o qual eu comungo inteiramente no sentido de 
não votarmos aqui nenhum contrabando na medida 
provisória, quero aqui dizer que aprovo a medida pelo 
mérito, mas a rejeito quanto à constitucionalidade.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra, o Senador Flexa Ribeiro.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Pre-
sidente José Sarney, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
já foi aqui colocado por vários outros Senadores que 
me antecederam que a Medida Provisória nº 536, de 
2011, que estamos agora discutindo, tem o mesmo ob-
jeto da medida provisória que caiu quando tinha como 
Relator o Senador Cícero Lucena. E, por decurso de 
prazo aqui, lamentavelmente, não houve acordo para 
sua aprovação.

Agora o Governo reedita a medida provisória. O 
objeto dela é meritório, nós não éramos contra a apro-
vação do objeto da medida provisória lá atrás, como não 
somos hoje também. Acontece que, lamentavelmente, 
nós temos que ficar malhando em ferro frio, Presidente 
Sarney, para aprovar a PEC de V. Exª, cujo parecer, do 
Senador Aécio Neves, foi aprovado por unanimidade 
aqui no Senado.

Agora mesmo o Senador Cyro Miranda fez uma 
observação: que ele encaminhou um projeto que a 
Senadora Marta Suplicy, como Relatora, ficou qua-
tro meses – Senador Cyro, V. Exª falou há pouco da 
tribuna –, ficou quatro meses sem dar parecer. E aí, 
Senador Cyro, eu tenho a informação aqui de que o 
último aumento concedido aos médicos, as bolsas dos 
médicos residentes, foi aprovado aqui no Senado, Se-
nador Sarney, em 18 dias; em 18 dias. Ou seja, essa 
é uma prova cabal, Senador Eduardo Braga, de que 
não há necessidade de, eu diria, vou usar a palavra 
correta, afrontar o Senado, o Congresso, para apro-
var medidas provisórias desnecessárias, porque nós, 
Parlamentares, queremos colaborar e legislar naquilo 
que seja benéfico para a sociedade, como é o caso 
aqui do objeto que trata de aumentar o valor da bolsa 
do médico residente. Ninguém vai votar o contrário, o 
Brasil precisa de estimular a melhoria da qualidade do 
atendimento médico em todo o nosso País.

Semana passada, eu vinha, Senador Sarney, de 
uma viagem aqui para Brasília e, no voo, peguei um 
informativo no qual tinha uma chamada da Prefeitura 
do Rio de Janeiro, oferecendo ao médico R$15.000,00 
e mais vários outros benefícios para que ele fosse tra-
balhar no programa Saúde da Família no Município 
do Rio de Janeiro. Lá no Pará – e deve ser a mesma 
coisa no Amazonas do Senador Eduardo, da Sena-
dora Vanessa –, para se conseguir um médico para ir 
trabalhar no interior do interior, por R$30 mil eles não 
vão. Não vão. 

Então, temos de encarar a realidade. Temos de 
encarar a realidade, repito. Não temos nada contra o 

mérito da medida provisória, somente contra a forma, 
Senador Jucá. 

V. Exª, com sua competência, tem conhecimen-
to de que o último aumento que foi concedido para a 
bolsa do médico residente foi aprovado aqui em 18 
dias. O projeto do Senador Cyro Miranda, no entanto, 
ficou quatro meses engavetado – pegou um arquivo 
de gaveta.

Mas, Senador Sarney, conte com seus Pares, 
para que todos nós possamos pedir ao Governo Fe-
deral que libere a aprovação da sua PEC na Câmara, 
para que possamos, de uma vez por todas, começar 
a fazer o trabalho que é nosso, que é legislar.

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

– AP) – Com a palavra, o Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 

Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, serei muito breve.

Srªs e Srs. Senadores, senhores telespectadores 
da TV Senado, senhores ouvintes da Rádio Senado, 
o nosso respeito.

Essa medida provisória, Sr. Presidente, traz-me 
à lembrança o Vice-Presidente José Alencar. José 
Alencar Gomes da Silva. Há exatamente três anos, os 
residentes o procuraram. Eles já estavam defasados, 
há meses, no reajuste de seus salários. Agora estamos 
reajustando para R$2,3 mil – naquela ocasião, o salário 
foi reajustado para R$1,5 mil. Eles fizeram uma greve, 
porque, depois de seis anos de formação e de dois ou 
três anos de residência, dependendo da especialidade, 
receber um salário de R$2 mil é uma coisa aviltante 
para profissionais que cuidam da nossa saúde.

Quando venho aqui para encaminhar o voto fa-
voravelmente, Sr. Presidente, venho relembrar a luta 
desse grande brasileiro, desse Vice-Presidente por 
duas vezes, desse Senador conosco, o inesquecível 
Presidente do meu Partido, José Alencar Gomes da 
Silva. E o Congresso Nacional, Sr. Presidente, deve-
-lhe uma homenagem fúnebre, uma sessão solene. 
Já foi feito o requerimento, não tivemos tempo ainda 
de agendá-la. 

Mas precisamos nos reunir para rememorar aqui 
os grandes feitos desse homem da Zona da Mata de 
Minas Gerais. Aliás, V. Exª tem umas das frases de que 
gosto muito. Inspirado, V. Exª disse, Presidente José 
Sarney, quando recebeu Afonso Arinos, na Academia 
Brasileira de Letras – e isso já faz dez anos ou mais 
do que isso – o seguinte: “Minas não tem mar e nem 
podia ter, porque o mar é salgado e Minas é doce”. 
Mais não se podia dizer da alma do povo mineiro. Mais 
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não se podia dizer da alma de José Alencar Gomes 
da Silva. Que saudade fica neste plenário e no meu 
Partido quando nos lembramos dele!

Sr. Presidente, quero encaminhar o voto favora-
velmente, porque esses moços e essas moças, Sena-
dor Antonio Carlos Valadares, merecem o nosso apoio. 
Numa sessão melancólica, não conseguimos consenso 
para votar e agora estamos trazendo de novo à vota-
ção esta matéria. E podemos fazê-la ainda este ano 
porque, há dois ou três meses, quando fomos votá-la 
aqui, ela já vinha de 2010, de tal maneira que ela não 
está sendo emitida na mesma sessão legislativa, já vi-
nha do ano passado. Portanto, essa injustiça é grande.

Mas é preciso lembrar também, Sr. Presidente, 
que se não temos razões ou justificativas legislativas 
para votar anuidades dos Conselhos, temos um dever 
cívico, um dever de justiça. Todos nós sabemos que os 
profissionais brasileiros se reúnem em Conselhos, ele-
gem seus presidentes, seus diretores e ali organizam 
seus pleitos. É ali que se defendem as profissões. Nós 
somos o palco, os atores. Mas os anseios, as lutas, os 
sonhos e os ideais nascem nos Conselhos. Assim, não 
podemos permitir que eles fiquem sem as anuidades. 
Portanto, precisamos retificar o processo legislativo, 
que é moroso, já que passa por tantas comissões, 
provocando até mesmo o ativismo judiciário, que, mui-
tas vezes, toma a nossa frente e decide mal – sempre 
decide mal. Mas é preciso fazer com que a lei passe. 
E a lei, para passar, acaba sendo um penduricalho. O 
nome é esse. O nome que o povo e os parlamentares 
dão é este: penduricalho, que a oposição chama de 
contrabando, pela conotação mais pejorativa. Mas é 
um penduricalho. O nome certo é este: penduricalho.

Há consenso, mérito, nasce na sociedade, é a 
pressão do povo em cima dos parlamentares. Sou 
engenheiro, mas não faço parte do Conselho, nem do 
Crea nem do Confea. São eles que vêm aqui, são eles 
que nos impõem essas votações. É o povo! Esta é a 
Casa do Povo! É aqui, neste Poder pacífico, que eles 
exercem influência decisiva.

Agora, foge à formalidade da lei? Foge, mas não 
ao espírito. Foge à formalidade, mas não ao espírito, 
porque estamos fazendo em consonância, sintonizados 
com os Conselhos federais, com os profissionais. E não 
me digam que eles não sabem o que estão pedindo, 
porque são a elite intelectual de nosso País.

De tal maneira, Sr. Presidente, que o PRB enca-
minha o voto “sim”, com a consciência tranquila.

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

– AP) – Encerrada a discussão.

Senador Lindbergh, para encaminhar a votação.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Es-

tou inscrito para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – V. Exª já discutiu a matéria. V. Exª poderá dis-
cutir o mérito. Essa primeira parte, V. Exª já discutiu.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr. 
Presidente, desculpe-me, mas solicitei à Secretária 
da Mesa que me inscrevesse para discutir exatamen-
te agora, na admissibilidade, porque fiz uma questão 
de ordem a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª há de me permitir, Senador Aécio, V. Exª 
que foi Presidente da Câmara durante muito tempo, 
V. Exª não fez uma questão de ordem. V. Exª discutiu 
a matéria.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Dis-
cordo de V. Exª. Se estivesse presidindo a sessão, Sr. 
Presidente, como presidi a Câmara dos Deputados, eu 
cumpriria o Regimento e daria a palavra ao Senador 
que se inscreveu para fazê-lo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Eu daria ao Paulo Davim, mas quis, em home-
nagem a V. Exª, dar a palavra antes a V. Exª.

Com a palavra o Senador Lindbergh.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, primeiro 
quero dizer que discordamos dessa urgência de votar 
medidas provisórias em velocidade para limpar a pau-
ta, para discutir a votação dos projetos de royalties 
no próximo dia 19.

Tenho dito que temos de fazer o debate aqui da 
Federação. Estou convencido de que, sendo esta a 
Casa da Federação, é um absurdo, Senador Aloysio 
Nunes, não discutirmos aqui a dívida dos Estados.

Apresentei, hoje, a esta Casa, um projeto modi-
ficando os critérios em relação à dívida dos Estados. 
Hoje, paga-se de 6% a 9% mais IGP-DI. O IGP-DI, no 
ano passado, foi 11,3%.

Vejam bem: a dívida que os Estados estão pagan-
do hoje está entre 17% a 20%, ou seja, o Tesouro está 
lucrando com essa dívida dos Estados, já que temos 
a taxa Selic a 12%. Então, acho que o debate deve-
ria ser um debate da Federação, deveríamos discutir 
royalties junto com FPE e também com a dívida dos 
Estados. Acho que a Presidenta da República tem a 
oportunidade de chamar Governadores e Senadores 
à mesa para essa discussão sobre o pacto federativo.
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Assumo hoje a tribuna para defender esse projeto, 
e quero fazê-lo lendo pontos importantes da Exposição 
de Motivos apresentada pela Presidência da República:

A Residência Médica é um programa 
de treinamento em serviço de longa duração, 
que permite a qualificação do médico nas di-
ferentes especialidades que se desenvolve-
ram na Saúde ao longo das últimas décadas. 
É reconhecida mundialmente como o melhor 
mecanismo de capacitação de médicos para 
o exercício profissional especializado respon-
sável e de qualidade.

Há hoje no Brasil cerca de 23.000 mé-
dicos residentes, nas 53 especialidades e 54 
áreas de atuação reconhecidas pela CNRM, 
cujos programas têm duração de dois a cinco 
anos, com carga horária de 60 horas semanais.

Por se tratar de uma modalidade de en-
sino de pós-graduação fundamentado essen-
cialmente no treinamento em serviço, há uma 
situação híbrida na relação ensino-trabalho, na 
qual é concedida uma bolsa de estudos com 
características de bolsa-trabalho, sem qual-
quer estabelecimento de vínculo empregatício.

As bolsas de residentes médicos e de re-
sidentes das demais profissões da saúde (que 
por Lei têm o mesmo valor) são pagas, na sua 
maioria, com recursos públicos provenientes 
de órgãos dos diferentes níveis de governo, 
sendo que o MEC constitui o maior financiador 
de residência do país, com um investimento 
atual em 5.610 bolsas de residência médica/
mês para os programas desenvolvidos pelas 
universidades federais em sua rede de hospi-
tais e 483 bolsas de residência multiprofissio-
nal, totalizando 6.093 bolsas.

Este número vem crescendo anualmente, 
em cumprimento à política governamental de 
expansão de vagas de residência médica, com 
vista à cobertura da necessidade de médicos 
especialistas detectada em estudo realizado 
conjuntamente pelos Ministérios da Saúde e 
da Educação, e também de implementação 
da residência multiprofissional da saúde, ne-
cessária para a qualificação dos demais pro-
fissionais que compõem o quadro de recursos 
humanos do SUS. Para 2011, está prevista a 
meta de oferta de 6.092 bolsas de residência 
médica e 1.174 bolsas de residência multipro-
fissional, totalizando 7.270 bolsas. No âmbito 
desta política interministerial, o Ministério da 

Saúde também vem expandindo o pagamento 
de bolsas de residência, não apenas nas suas 
unidades próprias, mas também nas de unida-
des estaduais, municipais e hospitais filantró-
picos, com uma previsão de financiamento de 
um total de 1.862 bolsas para 2011, tanto em 
programas médicos como de outras profissões.

Esta modalidade de ensino foi regulamen-
tada pelo Decreto n° 80.281, de 5 de Setembro 
de 1977; e posteriormente pela Lei n° 6.932, 
de 7 de julho de 1981. Tal Lei estabelece, em 
seu art. 4o, alguns aspectos relacionados aos 
benefícios que seriam concedidos aos médi-
cos residentes, bem como a sua vinculação 
ao sistema previdenciário.

O texto desse artigo sofreu sucessivas re-
formulações, por meio da sobreposição de mu-
danças provocadas pelas Leis nº 7.217/1984; 
n° 7.601/1987; nº 8.138/1990; nº 10.405/2002, 
promulgadas posteriormente, provocando di-
ferentes interpretações com relação às obri-
gações das instituições em relação aos mé-
dicos residentes. Por essa razão, entende-se 
ser importante reformular totalmente o art. 4° 
da Lei nº 6.932, de maneira a deixar claras 
novamente essas obrigações e os benefícios 
concedidos aos médicos residentes.

Outro aspecto relevante [Sr. Presidente, 
para concluir] a ser mencionado é o fato de 
que o valor da bolsa de residência tem sido, 
ao longo dos anos, objeto de tensionamento 
entre o movimento dos médicos residentes e 
o Governo Federal, o que, em última análise, 
constituiu a motivação maior para que ocor-
resse a promulgação sucessiva de Leis regu-
lamentando a matéria.

Neste contexto, o valor de R$1.916,45 
fixado pela Lei nº 11.381/2006, pago a partir 
de janeiro de 2007, juntamente com a pauta 
de reivindicações em torno dos benefícios 
adicionais, foi objeto de paralisação nacional 
liderada pela Associação Nacional dos Médicos 
Residentes – ANMR [da qual a minha amiga 
Deputada Jandira Feghali, do PCdoB, foi Pre-
sidente e ainda continua militando, defenden-
do as causas dessa importante entidade] no 
início do segundo semestre do corrente ano.

As reivindicações encaminhadas pela 
ANMR [Associação Nacional dos Médicos Re-
sidentes à Comissão Nacional de Residência 
Médica] à Comissão Nacional de Residência 
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Médica, sediada no MEC, incluíram os se-
guintes itens: reajuste das bolsas em 38,7%, 
a partir de 1 de janeiro de 2011, definição de 
um período do ano para discussão e definição 
de reajuste...

De forma, Sr. Presidente, que eu subo a esta tribu-
na para declarar meu apoio a essa entidade e meu apoio 
a este projeto. Existia um clima de insegurança muito 
grande entre os médicos residentes do País e, neste 
momento, no Senado Federal, eu tenho certeza de que 
conseguimos pacificar essa relação e passar tranqui-
lidade novamente aos médicos residentes brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 

ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador Aécio Neves, para 
discutir o mérito da matéria.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 
ordem, Presidente.

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Inscreva-me para 
discutir o mérito da matéria.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Para discutir o mérito.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Sr. Presidente, é para me inscrever também pelo 
mérito. Mas nós já estamos votando o mérito?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Então, eu vou submeter também, antes, a vo-
tação dos pressupostos...

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco,/DEM – 
GO) – Não, por favor, por favor, atenda o nosso que-
rido Aécio.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Se V. Exª concordar, nós votaremos os pres-
supostos e, em seguida, V. Exª falará.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Con-
cordarei com V. Exª, registrando, mais uma vez, a mi-
nha objeção à admissibilidade, por ser absolutamente 
inconstitucional o envio desta matéria, não obstante 
concordar com o seu mérito. Mas falarei em seguida, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em votação os pressupostos de relevância e 
urgência.

Os Senadores e Senadoras que concordam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Verificação, Sr. Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

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

– AP) – Pedido de verificação pelo Líder do DEM, de-
vidamente apoiado por diversos Senadores.

Se quiserem que registrem os seus nomes, eu 
pediria que os declinassem. Os que estão apoiando 
o pedido de verificação: Senadores Aloysio Nunes, 
José Agripino...

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Aécio Neves e Demóstenes Torres.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – ... Aécio Neves, Cyro Miranda, Jarbas Vascon-
celos, Lindbergh Farias.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, eu gostaria de convidar as Srªs Senado-
ras e os Srs. Senadores que estão nos seus gabinetes 
para virem votar. Nós temos uma votação nominal da 
constitucionalidade da medida provisória.

É importante o voto “sim”. A Liderança do Governo 
encaminha o voto “sim”, a favor da constitucionalidade 
desta medida provisória que é importante, que atende 
os médicos residentes.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Sr. Presidente, a Liderança do PT e do Bloco de apoio 
ao Governo não somente convoca os seus Senado-
res para votarem “sim”, como quer lembrar aqui aos 
ilustres Líderes da Oposição, bem como aos compa-
nheiros Senadores do nosso próprio bloco, que nós 
temos um compromisso político que foi assumido no 
dia de ontem, numa reunião que envolveu o Presidente 
da Câmara, o Presidente do Senado e as principais 
lideranças do Congresso Nacional, para que nós vo-
temos hoje essas medidas provisórias. Eu quero fa-
zer aqui um apelo ao bom senso e ao cumprimento 
desse acordo político.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) 
– Sr. Presidente, na mesma direção que falou o Se-
nador Humberto, eu gostaria de registrar aqui para 
o Senador Ricardo Ferraço, para o Senador Lindber-
gh, para os Senadores que estão envolvidos na dis-
cussão da questão dos royalties, que nós temos o 
compromisso de só votarmos a questão dos royalties 
no dia 19. Portanto, vamos abrir a pauta para votar 
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o Supersimples. Mas não vamos apressar a votação 
dos royalties antes do dia 19, exatamente para dar 
tempo que se construam propostas que atendam a 
todos os segmentos.

Portanto, fica aqui o nosso compromisso e a po-
sição tranquilizadora do Governo de que não haverá 
encaminhamento de votação da nossa parte para a 
votação na Lei dos Royalties antes do dia 19. Portan-
to, a pauta poderá ser aberta. Hoje nós votaremos as 
três medidas provisórias. E, logo após, nós votaremos 
a Lei do Supersimples, que é uma lei complementar. 
Será necessária a votação nominal, porque é preciso 
ter 41 votos “sim”. 

Como hoje é o Dia da Microempresa é um dia 
importante para aprovarmos essa lei que amplia o 
teto do Supersimples e que também amplia o teto do 
microempreendedor individual. Portanto, a posição do 
Governo é votar “sim” agora e abrir a votação da Lei 
do Supersimples, liberando as duas medidas provisó-
rias, Sr. Presidente.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, o PSDB vota “não” na 
admissibilidade e, em seguida, o mérito da matéria.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Sr. Presidente, o DEM vota “não”.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Sr. Presidente, só a orientação do nosso Partido no 
voto “sim”. 

Queria chamar a atenção de V. Exª, Sr. Presidente 
– que, neste momento, de forma mais tranquila, depois 
de ter recebido as flores –, quanto à oportunidade de 
votarmos “sim” e, ao mesmo tempo, votar essa medi-
da provisória.

E não se trata de um processo aqui de confronto 
entre a votação da medida provisória e a apreciação 
dos royalties. A única possibilidade de este Plenário 
apreciar efetivamente a matéria dos royalties, que já 
virou uma polêmica nacional, é vencermos a pauta. 

E este é o melhor fórum, Presidente Sarney, para 
apreciar um projeto. É melhor este fórum para apre-
ciação um projeto que sirva verdadeiramente, como 
alternativa a essa distribuição dos royalties do que a 
apreciação do veto. Alguém achar que o veto é a gran-
de solução é um erro, achar que também vamos pos-
tergar ao extremo essa decisão é também, mais uma 
vez, trabalhar com a lógica de um grande erro para a 
Nação brasileira. Se queremos efetivamente um novo 
pacto federativo, vamos apreciar essa matéria, vamos 
discutir! Esse pode ser o caminho, Presidente Sarney, 

do que V. Exª tem levantado para discussão de um novo 
pacto federativo, de um novo FPE. É esse o consenso 
que pode nos levar a novas tratativas.

Portanto, vamos votar esta medida provisória e 
as outras, limpar a pauta. Sugiro a V. Exª que paute 
na Mesa o 448 e os seus apensados, para que co-
mecemos efetivamente a discutir neste palco. Foi 
importante, muito importante a reunião patrocinada 
por V. Exª, foi muito importante V. Exª ter convocado, 
antes do recesso, essa reunião de líderes para que 
pressionássemos o Executivo para que essa matéria 
pudesse ser discutida. Foi a partir daquela reunião, 
Presidente Sarney, que esse processo se descorti-
nou, foi a partir daquela reunião que verdadeiramen-
te sentamos para discutir uma nova modalidade de 
distribuição dos royalties. 

Agora, o palco para encerrar essa tarefa, o pal-
co para concluir essa questão chama-se Plenário do 
Senado. Todo mundo fala de propostas, eu não vi ne-
nhuma ainda, está na cabeça, na língua de quem quer 
que seja e isso tem que vir para o papel, isso tem que 
vir para um projeto, isso tem que vir para o local que 
é o fórum adequado de deliberação.

Portanto, Senadores, prefeitos, governadores, 
Governo Federal, Petrobras, interessados, têm que se 
mobilizar agora, a partir dessa intervenção, para que 
a gente, até o dia 26, construa, no palco do acordo, 
no palco do consenso, que é o Plenário, uma propos-
ta que efetivamente atenda aos interesses da Nação, 
dos Estados e dos Municípios.

Muito obrigado.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
ordem.

Sr. Presidente, para registrar esse gesto bonito de 
entregar flores a V. Exª, flores em vida, e uma cobrança 
simbólica para que a Emenda nº 29 vá à votação de 
uma forma mais rápida. Fazemos coro com esse anseio 
e pedimos, já que o Brasil tanto necessita de recursos 
para a saúde pública, que V. Exª, com a sensibilidade 
que tem, dê impulso necessário para que essa maté-
ria seja votada o mais rápido possível, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Concordo com V. Exª, e a Mesa procederá 
nessa direção.

Vou encerrar a votação.
Encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) –Votaram SIM 45; NÃO, 13 votos.

Nenhuma abstenção.
Aprovados os pressupostos de urgência e rele-

vância da matéria.
Em discussão o projeto de lei de conversão da 

medida provisória e das emendas.
Com a palavra o Senador Aécio Neves.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
ordem novamente.

Eu não entendi o Senador Lindbergh. Ele fez a 
maior apologia, tentou obstruir e votou a favor. Votou 
sim? Será que ele não votou errado? Talvez esteja na 
hora de corrigir o voto.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Não, Senador Demóstenes, eu votei a favor. 

Expressei o meu voto a favor ali, no mérito e na 
constitucionalidade.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora 
do microfone.) – Sr. Presidente, eu quero corrigir o meu 
voto. Meu voto é não. 

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Eu sou favorável ao projeto, mas queria que houvesse 
a verificação, porque nós estamos contra essa posição 
da Presidência de limpar a pauta dessa forma.

Deixei clara minha posição.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – A resolução, Senador Lindbergh, foi tomada 
ontem numa reunião de líderes. Não foi só da Presi-
dência, foi de todos os líderes do Senado e da Câmara.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Eu sei disso, Presidente. Mas, por discordar dela, é 
que estou fazendo esse movimento aqui.

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

– AP) – Com a palavra o Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente José 
Sarney, mais uma vez a deferência de V. Exª.

Não é com alegria que retorno, hoje, a esta tribuna.
Na verdade, faço, mais uma vez, uma constatação 

e tenho absoluta convicção de que é de todos, sejam eles 
Senadores da oposição, sejam Senadores da base do 
governo. Nós estamos a cada dia que passa abdicando 
cada vez mais da nossa responsabilidade de legislar.

Esta matéria, Sr. Presidente, esta medida provisó-
ria é extremamente importante para uma fundamental 
categoria de servidores, os médicos residentes. Nin-
guém é contra a bolsa que a eles agora é ofertada, 
ninguém é contra a licença paternidade ou a ampliação 
da licença maternidade, Sr. Presidente.

Mas o que temos de compreender neste instante 
é que esta Casa, a Casa da federação brasileira, cada 
vez mais navega em função dos ventos que aqui so-
pram. Navega em função das circunstâncias que nos 
cercam a cada dia e premidos permanentemente pela 
força do Governo Federal.

Essa matéria, Sr. Presidente, se nós respeitás-
semos a nossa atividade, como deveríamos fazer, não 
deveria estar sendo neste instante objeto de discussão 
nesta Casa. Deveria estar sendo discutida, com urgên-
cia, no projeto que o Senador Cyro Miranda apresentou 
exatamente no dia seguinte em que ela foi derrubada 
pelo Plenário do Senado Federal, através de um projeto 
de lei. Essa seria a função do Senado da República.

Merece uma saudação especial pela coerência, 
que infelizmente não tem sido de muitos, da Senadora 
Lúcia Vânia, que, concordando com o texto da matéria, 
vinculada forte e historicamente ao tema, abdica de 
relatá-la neste plenário por não concordar em abdicar 
das suas convicções e da sua coerência, Sr. Presidente. 

Nós aprovamos, Presidente José Sarney, os Srs. 
Senadores aprovaram um texto em torno da PEC nº 
11, de autoria do Presidente desta Casa, que diz exa-
tamente o seguinte, Senador Aloysio – V. Exª, que tem 
sido tão firme e corajoso nas defesas das prerrogativas 
desta Casa: “É vedada a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de matéria constante de medida provisória 
que tenha sido inadmitida, que tenha sido rejeitada ou 
que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.”

Foi exatamente o que ocorreu com esta matéria. 
Ou não estamos mais lendo o que estamos votando ou 
estamos aqui votando apenas para satisfazer, repito, 
algumas circunstâncias. 

No mesmo texto, aprovado pelos Srs. Senado-
res que aqui hoje o violentam com esta votação, esta-
belecemos que a medida provisória e o projeto de lei 
de conversão não conterão, Presidente José Sarney, 
matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculado 
por afinidade, pertinência ou conexão.

O texto que hoje aqui acaba de ser aprovado em 
sua admissibilidade e que caminha para ser aprovado 
em seu mérito, acrescenta matérias que não poderiam 
ter sido acrescentadas porque sequer seriam prerrogati-
vas do Parlamento brasileiro: a questão dos valores das 
anuidades, de multas e outras obrigações definidas em 
lei, em relação aos Conselhos, o poder que os Conselhos 
passam a ter de cobrar anuidades. Uma série de outros 
aspectos foram incorporados ao texto sem que tivesse 
relação com o objeto inicial desta medida provisória.

Faço, Sr. Presidente, mais este alerta ao Senado 
da República e aos meus nobres companheiros: se nós, 
Senadores, Senador Pedro Simon, não respeitarmos 
nossas prerrogativas, quem haverá de fazê-lo? 
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Até hoje, Sr. Presidente, quase dois meses da 
aprovação no Senado, continua parada, sem sequer 
designação de relator, esta medida provisória, que 
não representa uma violência contra a Câmara dos 
Deputados – muito ao contrário –, mas representa a 
oportunidade de que nós possamos resgatar a nossa 
capacidade de legislar e que possamos voltar a ser 
respeitados inclusive pelo Poder Executivo central.

Esse Poder Executivo, Sr. Presidente, que, hoje, 
nega-se a ordenar e a conduzir o processo de nego-
ciação dos royalties pois enquanto o Governo Federal, 
enquanto a União se colocar como parte, Senador Lind-
bergh, dessa contenda, dessa discussão, não chegare-
mos a um entendimento. É preciso que compreendamos 
que a questão dos royalties, aqui hoje já tão falada e 
debatida, é a última oportunidade que teremos de re-
fundar a federação no Brasil. E a disputa jamais poderá 
jamais ser entre Estados produtores e não produtores, 
como se fôssemos de natureza diferente. Quem tem a 
responsabilidade, Senador Demóstenes, de conduzir 
essa negociação com um gesto de generosidade para 
com os brasileiros e com a real visão federativa é a 
União; ela é que tem condições de garantir os recursos 
dos Estados dito produtores e garantir uma repartição 
mais justa para os Estados confrontantes, portanto aque-
les que não têm em seu solo a produção de petróleo.

São inúmeros os temas, Sr. Presidente, da maior 
seriedade, da maior gravidade que estarão sendo discu-
tidos no Senado Federal, mas eu temo, pelo que temos 
feito aqui em relação principalmente às medidas provi-
sórias, que a sociedade brasileira deixe de compreender 
que esta é uma Casa que zela pelas suas prerrogativas, 
que sabe da sua dimensão e que prefere sempre servir 
à Constituição e não ao Governo de plantão.

Essa a indignação que traduzo desta tribuna, Sr. 
Presidente. Ou nós nos levantamos altivos, Senadores 
da oposição e Senadores da base, para dizer, cada um 
a seu tempo, que apoiamos essas ou aquelas matérias 
legislativas e que garantimos e que vamos fazer com que 
seja garantido o direito desta Casa de responder pelas 
suas prerrogativas. O que estamos fazendo é jogando no 
lixo uma grande oportunidade que tivemos num passado 
recente de retomarmos a nossa capacidade de discutir 
com altivez com o Governo Federal as grandes questões 
brasileiras. O que se estabelece aqui é que cada matéria 
que chega com o aval, com a chancela do Governo Fede-
ral é imediatamente aprovada independente da discussão 
e do instrumento para a sua viabilização. 

Portanto, Sr. Presidente, o PSDB votará pelo 
mérito dessa medida provisória, até porque com ele 
concordamos, mas lamentamos que a cada dia esta 
Casa, ao perder, ao abdicar, ao abrir mão das suas 

prerrogativas, perde, também, crescentemente, credi-
bilidade perante a sociedade brasileira.

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

– AP) – Concedo a palavra à Senadora Vanessa Gra-
zziotin.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Peço que, em seguida, seja feita minha inscrição, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Está inscrito V. Exª.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, companhei-
ras e companheiros, passamos, agora, a debater não 
mais a admissibilidade da Medida Provisória, que já foi 
a voto e que aprovamos por uma margem larga. Neste 
momento, analisamos o conteúdo, o mérito, o principal. 
Penso, Sr. Presidente, que não há quem possa estar 
contrário a uma matéria de tamanha relevância, porque 
estamos aqui tratando da remuneração, do valor da bolsa 
concedida aos médicos e médicas residentes do Brasil.

Jovens de todo o País passam seis anos em uni-
versidades, estudando o curso de Medicina, e, depois, 
submetem-se a uma prova de avaliação, para serem 
aprovados ou não, para fazerem residência em várias 
especialidades, como Pediatria, Cardiologia, Psiquiatria. 
Muitas são as especialidades médicas organizadas no 
Brasil. E, após passarem por todos esses longos anos 
de preparação e de estudo e serem aprovados na resi-
dência médica, criada no Brasil por meio de um decreto 
no ano de 1977, eles são submetidos a uma jornada de 
aprendizado, juntamente com uma jornada de trabalho 
de 60 horas semanais. Senador Wilson Santiago, V. Exª 
apresentou um belo relatório a esta Casa. Uma jornada 
de trabalho de 60 horas semanais significa uma jornada 
de 10 horas em cada seis dias na semana.

Essa Medida Provisória, por meio de uma ne-
gociação feita com a Associação Nacional dos Mé-
dicos Residentes, reajusta o valor da bolsa, que era 
de R$1.916,00, em 24,4%. Eleva-se, portanto, o valor 
de R$1.916,00 para R$2.384,00. Ou seja, a bolsa de 
R$2.384,00 é dada a um médico que cumpre uma jor-
nada de 10 horas diárias durante seis dias na semana, 
ou seja, uma jornada de 60 horas semanais. Sr. Presi-
dente, isso é muito pouco ainda diante do que mere-
ceriam esses jovens médicos brasileiros, que, em bom 
número, estão se preparando para atuar, pelo menos 
em parte da sua carreira profissional, no sistema pú-
blico de saúde, garantindo a assistência à saúde aos 
brasileiros e brasileiras de todas as regiões do País.

Sr. Presidente, a Medida Provisória que estamos 
votando agora – já votamos a admissibilidade – apre-
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senta, no que diz respeito aos profissionais médicos, 
avanços importantes. Eu destacaria aqui o fato de que 
eles passam a ser não mais contribuintes autônomos, 
mas, sim, contribuintes individuais, o que é uma dife-
rença muito grande, porque eles deixarão de recolher 
11% para a Previdência Social e passarão a recolher 
5% do valor do salário mínimo, o que significa que o 
recolhimento mensal será de R$27,25.

Além do mais, a Medida Provisória garante a licen-
ça-paternidade e a licença-maternidade e prevê a pror-
rogação do período em até 60 dias em caso de licença-
-maternidade. O que destaco é que não é autorizativo, 
mas é muito importante. Foi um avanço apresentado 
na Câmara dos Deputados, no relatório da Deputada 
Jandira Feghali, que garante que poderá esse valor da 
bolsa ser revisto anualmente. Isso é importante.

Por fim, Sr. Presidente – meu tempo se encer-
ra –, quero dizer que, também na Medida Provisória, 
encontram-se questões relativas aos conselhos pro-
fissionais de categoria, aos conselhos federais. Deter-
minam-se normas e regras para aqueles conselhos 
que não disponham de legislação própria. Isso é muito 
importante, porque, afinal de contas, os conselhos têm 
uma importante atribuição, que é a de zelar pela ética 
do exercício profissional.

Então, por essa medida provisória, no que diz 
respeito à organização dos conselhos, é que saúdo 
todos os que estão homenageando o Presidente do 
meu Conselho Federal, o Conselho Federal de Farmá-
cia, o Dr. Jaldo, que está aqui e que repara uma lacuna 
existente na legislação.

(Interrupção do som.)

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Vou concluir. Não usarei nem um minuto, Sr. 
Presidente.

Apenas digo que também é importante a parte 
da Medida Provisória que trata dos conselhos profis-
sionais do Brasil. Tenho a convicção plena de que o 
estabelecimento não apenas da tabela de contribui-
ção, que atende desde os profissionais até as entida-
des prestadoras de serviços, mas também de outras 
questões relativas ajudará muito na organização dos 
profissionais de todas as categorias organizadas no 
nosso Brasil, sejam as de nível superior, sejam as de 
nível médio.

Então, penso que essa medida é muito importante 
e que ajudará muito não somente os profissionais da 
área de saúde, mas, em decorrência da matéria que 
diz respeito aos conselhos, todos eles também.

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

– AP) – Com a palavra, o Senador Mário Couto.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, pela ordem. 

Presidente Sarney, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Pela ordem, Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
para justificar que na votação anterior eu estava numa 
audiência fora. Cheguei um pouco atrasado e não deu 
tempo de eu votar. Acompanho a liderança do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Ata registrará a ausência de V. Exª. Ao mes-
mo tempo, desejo que tenha tido uma boa audiência.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Obrigado, Presidente.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, poucas são as medidas provisórias 
que chegam a este Senado corretamente. Poucas.

Oxalá o projeto de V. Exª, que tem como Relator o 
eminente Senador Aécio Neves, seja votado na Câmara!

Tenho até minhas dúvidas, Presidente, sobre se 
esse projeto será votado.

O Governo faz isso exatamente, Senador Cyro, 
porque ele sabe que aqui tem amigos apadrinhados 
que não lhe vão negar.

Está errado mandar assim. Ele sabe que está 
mandando assim, errado! Ele sabe que está errado, mas 
ele tem a certeza de que aprova aqui, porque os seus 
subordinados costumam ajoelhar-se aos pés das deter-
minações do Executivo. E assim vai ser. Eu já chamei 
atenção, aqui desta tribuna, dezenas e dezenas de vezes.

Ora, Presidente, não se vai votar contra o mérito 
dessa matéria, que é uma matéria que traz benefícios aos 
médicos residentes deste País. Não se vai votar contra.

O que se está questionando aqui é a seriedade 
do Governo, é a imposição do Governo diante desta 
Casa, é a irresponsabilidade do Governo.

O Governo sabe que essa é uma questão muito 
pequena diante da necessidade da saúde neste Brasil, 
meu caro Pedro, meu caro líder gaúcho. 

Como está a saúde neste Brasil, meu nobre Se-
nador, meu eminente Senador? Como está a saúde 
neste Brasil? Que respondam os brasileiros. Como es-
tão os hospitais públicos neste Brasil? Que respondam 
os brasileiros! Hospital público no Brasil é sinônimo de 
matadouro. Essa é a grande realidade, Brasil!

O Governo deveria ter mais seriedade, o Governo 
deveria ter gestão, o Governo deveria ver que o povo 
brasileiro sofre porque não tem hospital. A pergunta 
neste Brasil hoje, meu nobre Senador José Sarney, 
meu nobre Senador Cyro, é o que está pior: a saúde 
ou a educação? A educação ou a segurança, meu no-
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bre Senador? A segurança ou a corrupção, meu nobre 
Senador? Essa é a pergunta.

Venho aqui, Senador José Sarney, para chamar 
atenção não só para a irregularidade da medida provisó-
ria, mas chamar a atenção do povo brasileiro, dos meus 
queridos brasileiros, dos meus queridos irmãos brasilei-
ros, que sofrem nas filas dos hospitais públicos, que são 
condenados a entrar num hospital público pela incapaci-
dade do governo brasileiro, que enche o Brasil de bolsas.

E eu não sou contra isso; sou contra a má gestão 
da bolsa. Seguro-defeso, por exemplo, neste País, Se-
nador Sarney, é uma vergonha! Hoje, são quase 600 
mil pescadores. 

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Onde 
existem 600 mil pescadores neste País? Digam-me, 
brasileiros e brasileiras. Gente que nem conhece o 
anzol, gente que nem conhece o peixe ganhando a 
bolsa seguro-defeso. São tantas as bolsas que o País, 
o Governo não consegue administrá-las.

Desço desta tribuna, meu nobre e competente 
Senador José Sarney, dizendo ao povo brasileiro que 
o Governo brasileiro é irresponsável quando se fala 
de saúde, porque a saúde brasileira está na UTI, está 
morta, está inoperante, matando a cada dia centenas 
e centenas de brasileiros.

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

– AP) – Com a palavra o Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, a Medida Provisória nº 536 traz, 
no seu bojo, objetivos importantes e meritórios. Ela re-
ajusta o valor da bolsa dos médicos residentes; deter-
mina a filiação desses estudantes ao Regime Geral da 
Previdência Social, como contribuintes individuais; dá 
direito à licença-paternidade e à licença-maternidade; 
prorroga o tempo de residência por prazo equivalente 
aos afastamentos por motivo de saúde e de licença-
-maternidade ou licença paternidade; obriga a oferta, 
pela instituição de saúde responsável pelo programa 
de residência, de condições adequadas para repouso 
e higiene pessoal durante os plantões e de alimenta-
ção e moradia durante todo o período da residência, 
se comprovada a real necessidade, nos termos do re-
gulamento. Ela estrutura uma boa condição, para que 
esses profissionais possam, a contento e de maneira 
acertada e adequada, fazer o exercício das suas ati-
vidades.

A residência médica, Sr. Presidente, é um progra-
ma de treinamento em serviço de longa duração, que 

permite qualificar o médico em diversas especialidades 
da atividade, sendo reconhecido como o melhor meca-
nismo de capacitação dos nossos médicos a unirem a 
formação doutrinária e acadêmica à formação prática.

Há no Brasil cerca de 23 mil médicos residen-
tes, nas 53 especialidades e nas 54 áreas de atuação 
reconhecidas pelo Conselho Nacional de Residência 
Médica, com programas de duração que vão de 2 a 
5 anos, com carga horária de 60 horas semanais. É, 
enfim, uma modalidade de ensino de pós-graduação 
fundamentada essencialmente no treinamento em ser-
viço, sendo fornecida uma bolsa, mas sem qualquer 
tipo de vínculo empregatício, o que, em parte, é cor-
rigido por este projeto em análise, já que ele permite 
aos residentes pagarem e receberem benefícios da 
Previdência Social, como contribuintes individuais, não 
implicando contrapartida dos empregadores.

Os diversos níveis de Governo empregam cerca 
de 30% dos bolsistas atualmente em exercício, sendo 
que o MEC investe em 5.610 bolsas/mês, tendo pre-
visão de chegar a 7.270 bolsas no ano em exercício. 

Outro aspecto importante e relevante a ser mencio-
nado é o atrito que ocorre regularmente entre o Governo 
Federal e os residentes pela correção do valor da bolsa.

A medida provisória em tela, em discussão, é re-
sultado de diversas reuniões, de audiências públicas 
realizadas com os principais órgãos financiadores de 
programas de residência no País, tais como Ministério 
da Educação, Ministério da Saúde, Conselho Nacional 
de Secretários Estaduais de Saúde, Conselho Nacional 
de Secretários Municipais de Saúde e Confederação 
das nossas Santas Casas de Misericórdia, que rea-
lizam, ao lado de hospitais e entidades filantrópicas, 
trabalho de muita relevância em todo o País. Por isso 
mesmo, Sr. Presidente, julgo-a absolutamente relevante 
e meritória. Por isso, manifestamos aqui o nosso voto 
favorável à aprovação desta medida provisória.

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

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

Em votação o projeto de lei de conversão, que 
tem preferência regimental.

As Senadoras e os Senadores que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam 
prejudicadas a medida provisória e as emendas a ela 
apresentadas.

A matéria vai à sanção.

É o seguinte o Projeto aprovado:
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 25, DE 2011 

(Proveniente da Medida Provisória nº 536, de 2011)

Dá nova redação ao art. 4º da Lei nº 
6.932, de 7 de julho de 1981, que dis põe 
sobre as atividades do médi co-residente; 
e trata das contribui ções devidas aos con-
selhos profissio nais em geral.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 de julho de 

1981, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º Ao médico-residente é assegura-
do bolsa no valor de R$2.384,82 (dois mil, tre-
zentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois 
centavos), em regime especial de treinamento 
em serviço de 60 (ses senta) horas semanais”.

§ 1º O médico-residente é filiado ao Regime Ge-
ral de Previdência Social – RGPS, como contribuinte 
individual.

§ 2º O médico-residente tem direito, con forme 
o caso, à licença-paternidade de 5 (cinco) dias ou à 
licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias.

§ 3º A instituição de saúde responsável por pro-
gramas de residência médica poderá prorrogar, nos 
termos da Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, 
quando requerido pela médica-residente, o período de 
licença-maternidade em até 60 (sessenta) dias.

§ 4º O tempo de residência médica será prorro-
gado por prazo equivalente à duração do afasta mento 
do médico-residente por motivo de saúde ou nas hipó-
teses dos §§ 2º e 3º.

§ 5º A instituição de saúde responsável por pro-
gramas de residência médica oferecerá ao médi co-
residente, durante todo o período de residência:

I – condições adequadas para repouso e hi giene pes-
soal durante os plantões;

II – alimentação; e
III – moradia, conforme estabelecido em re gulamento.

§ 6º O valor da bolsa do médico-residente poderá 
ser objeto de revisão anual.”(NR)

Art. 2º O art. 26 da Lei nº 9.250, de 26 de dezem-
bro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo úni co:

“Art. 26.  ................................................
Parágrafo único. Não caracterizam con-

tra-prestação de serviços nem vantagem para 
o doador, para efeito da isenção referida no 
caput, as bolsas de estudo recebidas pelos 
médicos-residentes.”(NR)

Art. 3º As disposições aplicáveis para valores 
devi dos a conselhos profissionais, quando não existir 
disposição a respeito em lei específica, são as cons-
tantes desta Lei.

Parágrafo único. Aplica-se esta Lei também aos 
conse lhos profissionais quando lei específica:

I – estabelecer a cobrança de valores expressos em 
moeda ou unidade de referência não mais exis-
tente;

II – não especificar valores, mas delegar a fixação 
para o próprio conselho.

Art. 4º Os conselhos cobrarão:

I – multas por violação da ética, conforme disposto 
na legislação;

II – anuidades; e
III – outras obrigações definidas em lei especial.

Art. 5º O fato gerador das anuidades é a exis-
tência de inscrição no conselho, ainda que por tempo 
limitado, ao longo do exercício.

Art. 6º As anuidades cobradas pelo conselho 
serão no valor de:

I – para profissionais de nível superior: até R$500,00 
(quinhentos reais);

II – para profissionais de nível técnico: até R$250,00 
(duzentos e cinquenta reais); e

III – para pessoas jurídicas, conforme o capital so cial, 
os seguintes valores máximos:

a) até R$50.000,00 (cinquenta mil reais): 
R$500,00 (quinhentos reais);

b) acima de R$50.000,00 (cinquenta mil 
reais) e até R$200.000,00 (duzentos mil reais): 
R$ 1.000,00 (mil reais);

c) acima de R$200.000,00 (duzentos 
mil reais) e até R$500.000,00 (quinhentos mil 
reais): R$1.500,00 (mil e qui nhentos reais);

d) acima de R$500.000,00 (quinhentos 
mil reais) e até R$1.000.000,00 (um milhão de 
reais): R$2.000,00 (dois mil reais);

e) acima de R$1.000.000,00 (um milhão 
de reais) e até R$2.000.000,0 (dois milhões de 
reais): R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

f) acima de R$2.000.000,00 (dois milhões 
de reais) e até R$10.000.000,0 (dez milhões 
de reais): R$3.000,00 (três mil reais);

g) acima de R$10.000.000,00 (dez mi-
lhões de reais): R$4.000,00 (quatro mil reais).

§ 1º Os valores das anuidades serão reajustados 
de acordo com a variação integral do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pela Fun-
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dação Instituto Brasilei ro de Geografia e Estatística – 
IBGE, ou pelo índice oficial que venha a substituí-lo.

§ 2º O valor exato da anuidade, o desconto para 
pro fissionais recém-inscritos, os critérios de isenção 
para pro fissionais, as regras de recuperação de cré-
ditos, as regras do parcelamento, garantido o mínimo 
de 5 (cinco) vezes, e a con cessão de descontos para 
pagamento antecipado ou à vista, se rão estabelecidos 
pelos respectivos conselhos federais.

Art. 7º Os Conselhos poderão deixar de promo-
ver a co brança judicial de valores inferiores a 10 (dez) 
vezes o valor de que trata o inciso I do art. 6º

Art. 8º Os conselhos não executarão judicialmente 
dí vidas referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) 
vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou 
jurídica inadim plente.

Parágrafo único. O disposto no caput não limitará 
a realização de medidas administrativas de cobrança, 
a aplicação de sanções por violação da ética ou a sus-
pensão do exercício profissional.

Art. 9° A existência de valores em atraso não obsta 
o cancelamento ou a suspensão do registro a pedido.

Art. 10. O percentual da arrecadação destinado 
ao conselho regional e ao conselho federal respectivo 
é o cons tante da legislação específica.

Art. 11. O valor da Taxa de Anotação de 
Responsabili dade Técnica – ART, prevista na Lei n° 
6.496, de 7 de dezembro de 1977, não poderá ultra-
passar R$150,00 (cento e cinquenta reais).

Parágrafo único. O valor referido no caput será 
atua lizado, anualmente, de acordo com a variação in-
tegral do Índi ce Nacional de Preços ao Consumidor – 
INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE, ou índice oficial que 
venha a substituí-lo.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É só para 
constar que o DEM, no mérito, era favorável tanto a 
uma medida quanto à outra; era favorável à fixação da 
remuneração dos médicos residentes, bem como à 
resolução dos problemas dos conselhos profissionais.

A nossa posição era essa e, por isso, votamos 
a favor.

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

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senador Antonio Carlos Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu gostaria de expressar o meu mais ve-
emente apoio, em nome do PSB, a esta matéria que 
trata de assuntos tão importantes que dizem respeito à 
carreira do médico, como a cobrança, pelos Conselhos, 
de uma anuidade ou de uma mensalidade, o que será 
importante para a sua manutenção. Expresso o nosso 
apoio a este Projeto de Lei de Conversão, que após ser 
sancionado, irá, sem duvida alguma, ajudar na qualifica-
ção do médico, preparando-os para os embates da vida. 

Por isso o voto do PSB foi favorável a esta Me-
dida Provisória.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senador Benedito de Lira.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero comunicar a V. Exª que, na votação anterior a 
esta, nominal, eu votaria de acordo com o meu partido. 

Era isso que eu gostaria de comunicar a V. Exª
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Muito obrigado a V. Exª. A Ata vai registrar o 
voto de V. Exª

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.) – Exª, registro 
que, em relação ao PLV nº 25 – Medida Provisória nº 
536 -, o voto do Partido Socialista e Liberdade foi fa-
vorável, apesar de concordar com os argumentos dos 
pressupostos de constitucionalidade, apresentados 
pelo eminente Senador Demóstenes Torres e também 
por outros Senadores. De qualquer forma, o projeto é 
meritoso, porque faz o reajuste da bolsa dos médicos. 

Quero destacar em relação a esse Projeto, em re-
lação a essa Medida Provisória, o fato de a medida pro-
visória anterior, votada no 1º semestre deste ano, está 
divergindo desta Medida Provisória: aquela, naquele mo-
mento, incluía uma terrível cláusula de privatização dos 
hospitais universitários. A esta medida provisória, a esse 
projeto de lei de conversão, que traz única e exclusiva-
mente a questão dos benefícios dos médicos residentes, 
o voto do Partido Socialista da Liberdade foi favorável.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item 2:
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 537, DE 2011

Discussão, em turno único, da Medida Pro-
visória nº 537, de 2011, que abre crédito extraor-
dinário em favor dos Ministérios da Defesa e da 
Integração Nacional, no valor global de quinhen-
tos milhões de reais para os fins que especifica.

O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado por 
igual período pelo ato do Presidente da Mesa do Con-
gresso nº 36, de 2011, que se esgota em 3 de novembro.

A medida provisória foi lida no Senado, no dia 16 
de setembro último.

Prestados esses esclarecimentos, concedo a 
palavra ao Senador Cyro Miranda, Relator-revisor da 
matéria, para proferir seu parecer. 

Prorrogo a sessão pelo tempo necessário à con-
clusão dos nossos trabalhos.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, pela ordem.

Senador Inácio Arruda, aqui, no lado esquerdo 
do plenário.

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

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – É para registrar meu 
voto favorável à admissibilidade na votação anterior. 
Encaminhamos sobejamente, mas, por um momento, 
tive de ausentar-me do plenário.

Quero registrar meu voto, porque considero a 
matéria muito importante.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Muito obrigado a V. Exª. A Mesa manda re-
gistrar na Ata.

PARECER Nº 1.062, DE 2011 – PLEN

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente José Sarney, Srªs e Srs. Senadores, TV Senado, 
Rádio Senado, com base no art. 62, combinado com o 
§ 3º do art. 167 da Constituição Federal, a Presidente 
da República adotou e submete ao Congresso Nacional 
a Medida Provisória n° 537, de 24 de junho de 2011, 
que abre crédito extraordinário em favor dos Ministérios 
da Defesa e da Integração Nacional, no valor global de 
R$500 milhões, para os fins que especifica.

Ao Ministério da Defesa são consignados R$50 mi-
lhões; e ao Ministério da Integração Nacional, R$450 milhões.

A Exposição de Motivos da Ministra de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão esclarece que o 
crédito viabilizará, no âmbito do Ministério da Defesa, 
a pronta atuação em atividades de defesa civil, nos ca-
sos de desastres naturais reconhecidos pelo Governo 
Federal como situação de emergência ou estado de 

calamidade pública. O objetivo é utilizar a logística, a 
estrutura física, os recursos materiais e humanos e a 
capilaridade das Forças Armadas.

Quanto ao Ministério da Integração Nacional, o 
crédito viabilizará o atendimento às populações vítimas 
de desastres naturais ocasionados por fortes chuvas 
e inundações em Municípios das regiões Norte e Nor-
deste e pela ocorrência de estiagem em Municípios das 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Não foi indicada a origem dos recursos para o 
financiamento do crédito extraordinário.

Em 14 de setembro de 2011, a medida provisó-
ria foi aprovada na Câmara dos Deputados, na forma 
apresentada pelo Poder Executivo, tendo sido inadmi-
tidas as 29 emendas apresentadas.

É o relatório. 

Dos Aspectos de Constitucionalidade e Pressu-
postos de Relevância e Urgência.

O art. 62 da Constituição dispõe que, em caso 
de relevância e urgência, o Presidente da República 
poderá adotar medidas provisórias com força de lei, de-
vendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.

Conforme o § 3o do art. 167 da Constituição, a 
abertura de crédito extraordinário somente será admi-
tida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, 
como as decorrentes de guerra, comoção interna ou 
calamidade pública.

A exposição de motivos justifica a urgência e a 
relevância para a abertura do crédito aos Ministérios 
da Defesa e da Integração Nacional.

No Ministério da Defesa, haveria necessidade de 
atuação imediata e incisiva das Forças Armadas em ações 
de defesa civil para permitir maior alcance das ações de 
socorro e salvamento, evitando-se o agravamento da si-
tuação com maior número de vítimas e prejuízos mate-
riais. Além disso, são indispensáveis obras preventivas 
emergenciais para evitar danos irreparáveis às estruturas 
físicas dos Municípios atingidos pelo excesso de chuva.

No âmbito do Ministério da Integração Nacional, 
mencionam-se as graves consequências oriundas de 
fenômenos naturais, com riscos à saúde da população 
e prejuízos à infraestrutura local. Os danos humanos, 
materiais e ambientais exigiriam intervenções na infraes-
trutura danificada e a disponibilização de cestas básicas, 
agasalhos e abrigos emergenciais para as pessoas atin-
gidas, bem como a distribuição de água em carros-pipa.

Assim, em relação aos aspectos de relevância, 
urgência e imprevisibilidade da despesa, a abertura de 
crédito extraordinário destinado ao desenvolvimento 
de ações para atender às necessidades das locali-
dades atingidas por desastres naturais encontra-se 
em consonância com o prescrito no art. 167, § 3°, da 
Constituição Federal, pois se trata de situações impre-
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visíveis e que demandam atuação imediata e inadiável 
por parte do Governo Federal.

Da Adequação Financeira e Orçamentária.

Quanto à análise da adequação financeira e or-
çamentária, o crédito extraordinário não contraria os 
dispositivos constitucionais e legais pertinentes, espe-
cialmente no que se refere aos desafios e diretrizes 
previstos na Lei n° 11.653, de 7 de abril de 2008 (Plano 
Plurianual – 2008/2011) e às regras constantes da Lei 
n° 12.309, de 9 de agosto de 2010 (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2011), e da Lei n° 12.381, de 9 de 
fevereiro de 2011 (Lei Orçamentária Anual de 2011).

A falta de indicação da fonte de financiamento do 
presente crédito extraordinário não se configura afronta 
aos mandamentos constitucionais e legais, uma vez 
que essa modalidade de crédito foi concebida para 
abrigar somente despesas imprevisíveis e urgentes.

Contudo, deve-se observar que a não indicação de 
fonte primária de recursos para compensar as despesas 
primárias ora criadas exigirá a adequação da programação 
orçamentária a ser contingenciada durante a execução 
da lei vigente, de maneira a assegurar o alcance da meta 
de resultado primário fixada na Lei n° 12.309, de 2010.

Do Mérito. 

Quanto a esse aspecto, não há o que se discutir 
sobre as finalidades do crédito, tendo em vista que sua 
destinação atende a despesas de fundamental impor-
tância ao pronto atendimento e socorro a vítimas de 
desastres naturais.

Da Análise das Emendas.

Sobre emendas a créditos extraordinários, o art. 
111 da Resolução n° 1, de 2006-CN, estabelece que: 
“Somente serão admitidas emendas que tenham como 
finalidade modificar o texto da medida provisória ou 
suprimir dotação, total ou parcialmente”.

As 29 emendas apresentadas à medida provisória 
em exame destinam recursos a Estados e Municípios 
atingidos por desastres naturais, cancelando, simulta-
neamente, dotações destinadas às ações de defesa 
civil em âmbito nacional. Nesse sentido, verifica-se que 
todas as proposições oferecidas conflitam com o dispo-
sitivo mencionado e, portanto, devem ser inadmitidas.

Contudo, por solicitação do Ministério da Integra-
ção Nacional, com a anuência do Ministério do Pla-
nejamento Orçamento e Gestão e também da Casa 
Civil, promovi, por intermédio de emenda de relator, o 
remanejamento de R$ 50.000.000 (cinquenta milhões 
de reais) do GND 4 (investimento) da programação 
“06.182.1029.22BO.0103 – Ações de Defesa Civil – 
Nacional (Crédito Extraordinário)” para o GND 4 (in-
vestimento) da programação “06.182.1027.8348.0103 
– Apoio a Obras Preventivas de Desastres – Nacional 

(Crédito Extraordinário)” para suprir a insuficiência de 
recursos das ações preventivas. Uma vez que as ações 
de defesa civil já foram plenamente contempladas, o 
remanejamento não implicará prejuízos.

Conclusão.

Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação 
da Medida Provisória n° 537, de 2011, nos termos do 
Projeto de Lei de Conversão, tendo por aprovada a 
emenda de relator e inadmitidas as emendas de nºs 
1 a 29, apresentadas no âmbito da Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do 
Congresso Nacional.

Esse é o relatório, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER No       , DE 2011

Do Plenário do Senado Federal, sobre 
a Medida Provisória no 537, de 24 de junho 
de 2011, que “Abre crédito extraordinário, 
em favor dos Ministérios da Defesa e da 
Integração Nacional, no valor global de 
R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de 
reais), para os fins que especifica”.

Autor: Poder Executivo
Relator: Senador Cyro Miranda

I – Relatório

Com base no art. 62, combinado com o § 3o do 
art. 167, da Constituição Federal, a Presidente da Re-
pública adotou e submete ao Congresso Nacional a 
Medida Provisória no 537, de 24 de junho de 2011, que 
abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 
da Defesa e da Integração Nacional, no valor global 
de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), 
para os fins que especifica.

Ao Ministério da Defesa são consignados 
R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e ao 
da Integração Nacional R$450.000.000,00 (quatro-
centos e cinquenta milhões de reais).

A Exposição de Motivos (EM) no 00110/2011/MP, 
da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, esclarece que o crédito viabilizará, no âmbito do 
Ministério da Defesa, a pronta atuação em atividades de 
defesa civil, nos casos de desastres naturais reconheci-
dos pelo Governo Federal como situação de emergência 
ou estado de calamidade pública. O objetivo é utilizar a 
logística, a estrutura física, os recursos materiais e huma-
nos e a capilaridade das Forças Armadas no território 
nacional para oferecer pronto atendimento às vítimas.

Quanto ao Ministério da Integração Nacional, o 
crédito viabilizará o atendimento às populações vítimas 
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de desastres naturais ocasionados por fortes chuvas 
e inundações em municípios das regiões Norte e Nor-
deste, e pela ocorrência de estiagem em municípios 
das regiões Nordeste e Centro-Oeste.

Não foi indicada a origem dos recursos para o 
financiamento do crédito extraordinário.

À medida provisória foram apresentadas 29 (vinte 
e nove) emendas no prazo regimental.

Em 14 de setembro de 2011, a medida provisória 
foi aprovada na Câmara dos Deputados na forma apre-
sentada pelo Poder Executivo, tendo sido inadmitidas 
as vinte e nove emendas apresentadas.

É o relatório.

2 – Voto do Relator

2.1 Dos Aspectos de Constitucionalidade e Pres-
supostos de Relevância e Urgência

O art. 62 da Constituição dispõe que, em caso de 
relevância e urgência, o Presidente da República poderá 
adotar medidas provisórias, com força de lei, deven-
do submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.

Conforme o § 3o do art. 167 da Constituição, a 
abertura de crédito extraordinário somente será admi-
tida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, 
como as decorrentes de guerra, comoção interna ou 
calamidade pública.

A Exposição de Motivos (EM) no 0110/2011/MP 
justifica a urgência e a relevância para a abertura do cré-
dito aos Ministérios da Defesa e da Integração Nacional.

No Ministério da Defesa, haveria necessidade de 
atuação imediata e incisiva das Forças Armadas em 
ações de defesa civil para permitir maior alcance das 
ações de socorro e salvamento, evitando-se o agra-
vamento da situação, com maior número de vítimas 
e prejuízos materiais. Além disso, são indispensáveis 
obras preventivas emergenciais para evitar danos irre-
paráveis às estruturas físicas dos municípios atingidos 
pelo excesso de chuva.

No âmbito do Ministério da Integração Nacional, 
mencionam-se as graves consequências oriundas de 
fenômenos naturais, com riscos à saúde da população 
e prejuízos à infraestrutura local. Os danos humanos, 
materiais e ambientais exigiriam intervenções na infraes-
trutura danificada e a disponibilização de cestas básicas, 
agasalhos e abrigos emergenciais para as pessoas atin-
gidas, bem como a distribuição de água em carros-pipa.

Assim, em relação aos aspectos de relevância, 
urgência e imprevisibilidade da despesa, a abertura de 
crédito extraordinário destinado ao desenvolvimento de 
ações para atender às necessidades das localidades 
atingidas por desastres naturais encontra-se em con-
sonância com o prescrito no art. 167, § 3o, da Constitui-

ção Federal, pois se trata de situações imprevisíveis e 
que demandam atuação imediata e inadiável por parte 
do Governo Federal.

2.2 Da Adequação Financeira e Orçamentária

Quanto à análise da adequação financeira e or-
çamentária, o crédito extraordinário não contraria os 
dispositivos constitucionais e legais pertinentes, espe-
cialmente no que se refere aos desafios e diretrizes 
previstos na Lei no 11.653, de 7 de abril de 2008 (Plano 
Plurianual – 2008/2011) e às regras constantes da Lei 
no 12.309, de 9 de agosto de 2010 (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2011) e da Lei no 12.381, de 9 de 
fevereiro de 2011 (Lei Orçamentária Anual de 2011).

A falta de indicação da fonte de financiamento do 
presente crédito extraordinário não se configura afronta 
aos mandamentos constitucionais e legais, uma vez 
que essa modalidade de crédito foi concebida para 
abrigar somente despesas imprevisíveis e urgentes.

Contudo, deve-se observar que a não indicação 
de fonte primária de recursos para compensar as des-
pesas primárias ora criadas exigirá a adequação da 
programação orçamentária a ser contingenciada duran-
te a execução da lei vigente, de maneira a assegurar 
o alcance da meta de resultado primário fixada na Lei 
no 12.309, de 2010 (LDO/2011).

2.3 Do Mérito

Quanto a esse aspecto, não há o que se discutir 
sobre as finalidades do crédito, tendo em vista que sua 
destinação atende a despesas de fundamental impor-
tância ao pronto atendimento e socorro a vítimas de 
desastres naturais.

2.4 Da Análise das Emendas
Sobre emendas a créditos extraordinários, o art. 

111 da Resolução n° 1, de 2006-CN, estabelece que: 
“Somente serão admitidas emendas que tenham como 
finalidade modificar o texto da medida provisória ou 
suprimir dotação, total ou parcialmente”.

As 29 (vinte e nove) emendas apresentadas à 
medida provisória em exame destinam recursos a Es-
tados e Municípios atingidos por desastres naturais, 
cancelando, simultaneamente, dotações destinadas às 
ações de defesa civil em âmbito nacional. Nesse sen-
tido, verifica-se que todas as proposições oferecidas 
conflitam com o dispositivo mencionado e, portanto, 
devem ser inadmitidas.

Contudo, por solicitação do Ministério da Integra-
ção Nacional, com a anuência do Ministério do Pla-
nejamento Orçamento e Gestão e também da Casa 
Civil, promovi, por intermédio de emenda de relator, o 
remanejamento de R$ 50.000.000 (cinquenta milhões 
de reais) do GND 4 (investimento) da programação 
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“06.182.1029.2280.0103 – Ações de Defesa Civil – 
Nacional (Crédito Extraordinário)” para o GND 4 (in-
vestimento) da programação “06.182.1027.8348.0103 
– Apoio a Obras Preventivas de Desastres – Nacional 
(Crédito Extraordinário)” para suprir a insuficiência de 
recursos das ações preventivas. Uma vez que as ações 
de defesa civil já foram plenamente contempladas, o 
remanejamento não implicará prejuízos.

2.5 Conclusão

Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação 
da Medida Provisória n° 537, de 2011, nos termos do 
Projeto de Lei de Conversão, tendo por aprovada a 
emenda de relator e inadmitidas as emendas de nºs 
1 a 29, apresentadas no âmbito da Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do 
Congresso Nacional.

Sala das Sessões, em    de    de 2011. –  Sena-
dor Cyro Miranda, Relator.
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 27, DE 2011 

(Decorrente da Medida Provisória  
nº 537, de 24 de junho de 2011)

Autoriza o poder Executivo a abrir cré-
dito extraordinário, em favor dos Ministé-
rios da Defesa e da Integração Nacional, 
no valor global de R$500.000.000,00 para 
os fins que especifica.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, 

em favor dos Ministérios da Defesa e da Integração 

Nacional, crédito extraordinário no valor global de 

R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), 

para atender à programação constante do Anexo I 

desta Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Sala ds Sessões, – Senador Cyro Miranda, Re-

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

Para discutir a matéria, está inscrito, em primeiro 
lugar, o Senador Randolfe Rodrigues, a quem conce-
do a palavra.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra a Senadora Ana Rita, para dis-
cutir os pressupostos e o mérito da proposição.

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Para en-
caminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, subo a 
esta tribuna para fazer a defesa da Medida Provisória 
nº 537 por entender que se trata de uma matéria pre-
ventiva, uma matéria que tem por objetivo justamen-
te buscar prevenir a ocorrência de catástrofes como 
as que vimos no final de 2010 em várias regiões do 
Brasil, especialmente no Sudeste, atingindo o Rio 
de Janeiro, São Paulo e também o nosso Estado do 
Espírito Santo.

A medida provisória libera recursos fundamentais 
para garantir a prevenção de desastres e dar uma res-
posta, quando eles ocorrerem, de forma mais célere 
e eficaz. Dos R$500 milhões disponibilizados, R$70 
milhões são para apoio a obras de defesa civil, como 
contenção de encostas e drenagem subterrânea, jus-
tamente para evitar que vejamos novamente situações 
como as vividas, de deslizamento e soterramento de 
famílias por falta de planejamento voltado para a pre-
venção de desastres.

Srªs Senadoras e Srs. Senadores, essa medida 
é urgente porque a Presidenta não poderia esperar 
as chuvas começarem ou a estiagem agravar-se para 
enviar ajuda às famílias atingidas; é meritória porque 
centra-se na prevenção e na antecipação das tragé-
dias, na busca de garantir proteção às famílias em si-
tuação de risco; é relevante pelo seu alcance ao lan-
çar um olhar mais cuidadoso do Poder Público para 
as populações que se encontram em áreas de risco 
de deslizamento ou de grande seca, como as famílias 
do semiárido nordestino.

Enfim, essa é uma matéria importante para a 
nossa população mais vulnerável, que só pode contar 
com a ajuda do Estado para conseguir refazer sua 
vida ou para protegê-la da violência com que certas 
vezes as forças da natureza se apresentam aos se-
res humanos. 

O ano de 2011 começou com mais de 150 Mu-
nicípios nordestinos em estado de emergência pela 
estiagem; e mais de 20 Municípios capixabas em de-
corrência das chuvas, bem como pelos deslizamentos 
na serra fluminense. 

Parabenizo aqui, Srªs Senadoras e Srs. Sena-
dores, a nossa Presidenta Dilma por estar apontando 
medidas preventivas, de forma a evitar que vejamos 
novamente cenas como as que marcaram nossa vida 
no final de 2010.

Era essa, Sr. Presidente, a minha fala, nesta tar-
de de hoje, com relação à Medida Provisória nº 537. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em votação os pressupostos de relevância e 
urgência e adequação financeira e orçamentária.

Os Senadores e Senadoras que os aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovados.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 

Sr. Presidente, encerrou-se a discussão? Eu estava 
inscrito! 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Encerrou-se a discussão, e nós já estamos na 
votação dos encaminhamentos, depois de votados os 
pressupostos no mérito. Estamos em discussão do 
projeto de lei de conversão da medida provisória e das 
emendas, em turno único. 

O Sr. Relator apresentou um substitutivo que 
terá preferência na forma regimental, antes da medi-
da provisória.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 1.227, DE 2011

Requeiro, nos termos regimentais, preferência 
para votação do Projeto de Lei de Conversão nº 27, 
de 2011, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédi-
to extraordinário em favor dos Ministérios da Defesa e 
da Integração Nacional, no valor global de quinhentos 
milhões de reais para os fins que especifica, sobre a 
Medida Provisória.

Sala das Sessões, – Senador Cyro Miranda, 
Relator.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em votação o substitutivo apresentado pelo 
Relator, tendo em vista o requerimento que ele fez de 
preferência. 

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Peço a palavra para discutir, Sr. Presidente. 

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

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Sem 
revisão do orador.) – Para encaminhar. 

Sr. Presidente, subo aqui para defender essa 
medida provisória e começo, Senador Cyro Miranda, 
lendo a exposição de motivos elaborada pela Presi-
dente da República.
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No âmbito do Ministério da Defesa, os recursos 
viabilizarão a pronta atuação em atividades de defesa 
civil, principalmente nos casos de desastres naturais 
reconhecidos pelo Governo Federal como situação 
de emergência ou estado de calamidade pública, em 
cooperação com os diversos órgãos e entidades do 
Governo Federal e demais entes da Federação que 
compõem o Sistema Nacional de Defesa Civil (Sindec), 
utilizando a logística, a estrutura física, os recursos 
materiais e humanos e a capilaridade das Forças Ar-
madas em território nacional. 

Quanto ao Ministério da Integração Nacional, o 
crédito viabilizará o atendimento às populações vítimas 
de desastres naturais ocorridos ultimamente, ocasio-
nados por fortes chuvas e inundações em Municípios 
das regiões Norte e Nordeste e pela ocorrência de 
estiagem em Municípios da região Nordeste e Centro-
-Oeste, tendo por grave consequência a situação de 
riscos a que as populações daquelas localidades estão 
expostas, além de prejuízos à infraestrutura.

Ainda devido à afetação de encostas e estru-
turas de edificações, em decorrência do excesso de 
chuvas, serão necessárias ações para evitar, me-
diante obras preventivas emergenciais, que esses 
desastres naturais resultem em prejuízos maiores 
e danos irreparáveis para as estruturas físicas dos 
Municípios atingidos.

No Ministério da Defesa, a urgência e a relevân-
cia decorrem da necessidade de atuação imediata e 
incisiva das Forças Armadas em ações de defesa ci-
vil, para permitir um maior alcance possível das ações 
de socorro e salvamento em situações de emergência 
ou estado de calamidade pública, cuja tempestivida-
de é fator primordial, evitando-se o agravamento da 
situação, com o aumento do número de vítimas e dos 
prejuízos materiais.

No que diz respeito ao Ministério da Integração 
Nacional, a urgência e a relevância são justificadas 
pelas graves consequências oriundas desses fenô-
menos naturais, como riscos à saúde da população 
e prejuízos à infraestrutura local. Tais desastres pro-
vocaram sérios transtornos, com significativos danos 
humanos, materiais e ambientais, o que exige inter-
venções na estrutura danificada e a disponibilização 
de cestas básicas, agasalhos e abrigos emergenciais 
para as pessoas atingidas, bem como a distribuição 
de água em carros-pipa. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
devo dizer que esse é um projeto importante. Nós es-
tamos falando de R$500 milhões para serem inves-
tidos em prevenção. Mas devo dizer, Sr. Presidente, 
que estou muito preocupado com as chuvas que che-
garão no final do próximo ano. Presenciei o desastre 

na região serrana do Rio de Janeiro e depois daquela 
situação na região serrana do Rio de Janeiro, ao es-
tudar a legislação, Sr. Presidente, nós verificamos que 
houve um retrocesso. A legislação feita por V. Exª, em 
1988, mediante o Decreto nº 92.274, era uma legisla-
ção muito mais avançada. Houve um retrocesso, infe-
lizmente, na última legislação aprovada aqui, a Lei nº 
12.340, de 2010. 

Nós temos enormes problemas, Sr. Presidente. 
Hoje, nós não temos mapeamento de áreas de risco. 
Não há um sistema de alertas. Não há agilidade quan-
do há um desastre em um Estado para que a Defesa 
Civil de outro Estado possa ajudar na Defesa Civil 
daquele Estado. 

Por esse motivo, apresentei várias proposições 
neste Senado Federal. Uma que obriga a constru-
ção desse mapeamento das áreas de risco. Hoje, se 
você chegar ao Ministério da Integração Nacional e 
perguntar: o que vocês têm acumulado em relação a 
problemas em áreas de risco nos Estados? Nós va-
mos ver que não existe nada no cadastro de áreas de 
risco. Nós temos que sair dessa situação. Eu vejo isso 
como um grave problema, porque nós sabemos que em 
novembro, dezembro e janeiro vamos ter novamente 
problemas em vários lugares deste País.

(Interrupção do som.)

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Eu quero concluir. 

O Senador Jorge Viana preside uma comissão 
extremamente importante sobre esse assunto nesta 
Casa. S. Exª é o presidente. O nosso grande amigo, 
Senador Casildo Maldaner, que se recupera, é o relator. 
Viajaram pelo País inteiro, discutindo com as Defesas 
Civis estaduais.

Eu acho que é de fundamental importância que 
este Senado Federal pegue esse trabalho feito pelos 
Senadores e tragam para este plenário para uma vota-
ção, em período próximo. Porque, Sr. Presidente, com 
as chuvas de novembro, dezembro e janeiro todos nós 
– Senadores, Deputados, Presidentes, Governadores, 
Ministros – vamos ficar numa situação muito difícil. De-
pois de toda a situação da região serrana, de lá para 
cá, pouca coisa concreta nós conseguimos construir 
em termos de criação de um sistema de prevenção e 
alertas aos desastres naturais.

Então, eu faço este apelo: que o trabalho dessa 
comissão, que vai resultar em várias propostas, venha...

(Interrupção do som.)

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –... 
logo ao plenário desta Casa.

De forma que o meu voto é favorável a esse 
projeto.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em votação o Projeto de Lei de Conversão.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Para encaminhar, Sr. Presidente, antes da votação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Para encaminhar, V. Exª tem a palavra.

V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queria sau-
dar essa medida, destacar que ela é positiva. Porém, 
é um sintoma do contingenciamento de recursos e do 
constante corte de recursos por parte do Governo para 
atender às necessidades do ajuste fiscal.

Veja, essa medida, embora positiva, destaca o 
que constantemente o Governo tem feito quando, em 
função do ajuste fiscal, em função do contingencia-
mento seguido, tem pautado as suas medidas. Um 
argumento sempre utilizado pelo Governo para a não 
liberação desses recursos é uma suposta falta de agi-
lidade dos entes federados na obtenção dos requisi-
tos legais para o recebimento dessas verbas. Porém, 
claramente, quando o Governo quer impor algo aos 
entes federados como, por exemplo, o pagamento das 
dívidas dos Estados, imediatamente o Governo faz a 
suspensão das transferências constitucionais.

Então, esta medida, a abertura do crédito ex-
traordinário através de uma medida provisória, prova 
o quanto as medidas de ajuste fiscal têm penalizado 
medidas essenciais para o Brasil, como a liberação de 
recursos para A integração nacional.

De qualquer forma, Sr. Presidente, o voto do Par-
tido Socialismo e Liberdade é favorável a essa medida.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Para encaminhar, Sr. Presidente.

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

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Medida 
Provisória nº 537 abre crédito extraordinário em favor 
dos Ministérios da Defesa e da Integração Nacional 
no valor global de R$500 milhões. Desse montante 
proposto, 50 milhões destinam-se ao Ministério da 
Defesa para o programa de Resposta aos Desastres 
e Reconstrução e Atividade de Cooperação em Ações 
de Defesa Civil. O restante, Sr. Presidente, 450 milhões, 
destina-se ao Ministério da Integração Nacional para 
programas de Prevenção e Preparação de Desastres 
e Respostas aos Desastres e Reconstrução e às ativi-
dades semelhantes, como Apoio às Obras Preventivas 
de Desastres e Ações da Defesa Civil.

No âmbito do Ministério da Defesa, os recursos 
viabilizarão a pronta atuação em atividades de defesa 
civil, principalmente nos casos de desastres naturais, 

reconhecidos pelo Governo Federal, como situação de 
emergência ou mesmo estado de calamidade pública, 
em cooperação com diversos órgãos e entidades do 
Governo Federal e demais entes federados que com-
põem o Sistema Nacional de Defesa Civil, utilizando 
a logística, a estrutura física, os recursos materiais 
e humanos e a capilaridade das Forças Armadas no 
território nacional. 

No Ministério da Integração Nacional, o crédito 
viabilizará o atendimento às populações vítimas de de-
sastres naturais ocorridos ultimamente, ocasionados 
por fortes chuvas e inundações em Municípios das re-
giões Norte, Nordeste e pela estiagem em Municípios 
das regiões Nordeste e Centro-Oeste, criando situa-
ções de risco para as populações, além de prejuízos 
à infraestrutura local.

Ações preventivas e emergenciais são deman-
das devido à afetação de encostas e de estruturas de 
edificações pelo excesso de chuvas, a fim de evitar 
maiores prejuízos e danos irreparáveis às estruturas 
físicas dos Municípios atingidos.

A atuação imediata e incisiva das Forças Arma-
das em ação de defesa civil permitirá, com certeza, 
um maior alcance das ações de socorro e salvamento 
em situações de emergência ou estado de calamida-
de pública, evitando-se o agravamento da situação 
com o aumento do número de vítimas e dos prejuízos 
materiais.

O Ministério da Integração Nacional utilizará os 
recursos para providenciar ações conjunturais da maior 
importância, que é o primeiro socorro, o primeiro aco-
lhimento as pessoas, as famílias e as vitimas de aci-
dentes naturais com cestas básicas, com agasalhos 
e abrigos emergenciais para pessoas atingidas, bem 
como a distribuição de carros-pipa nos Municípios 
atingidos pela seca.

Nós estamos, Sr. Presidente, dessa forma, funda-
mentando a nossa manifestação, o nosso voto favorá-
vel a essa medida provisória, que possibilita toda uma 
condição de recursos materiais e recursos humanos 
para que o Governo Federal, para que os Ministérios 
da Defesa e da Integração Nacional possam agir de 
maneira adequada e emergente.

Agora, é importante ressaltar a necessidade de 
intervenções estruturais. Estamos na antessala do ciclo 
de chuvas do regime das águas, e, de novo, o Brasil 
poderá assistir lamentavelmente àquilo que assistimos 
no ano anterior. 

(Interrupção do som.)

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES) – Faz-se necessário, e já caminho para encerrar, 
Sr. Presidente, que o Governo Federal... Vejo como 
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da maior importância o fato de que a comissão lide-
rada e coordenada aqui pelo Senador Jorge Viana, 
me parece, estará estudando com profundidade, com 
detalhamento ações que possam, na prática, agir não 
apenas conjunturalmente, mas agir na estrutura, mu-
dando o enfoque e a forma com que historicamente 
os Governos têm atuado na defesa das populações 
que são vítimas de acidentes que trazem prejuízos, 
que trazem, sobretudo, angústia e sofrimento a muitas 
famílias de todo Estado brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela condescen-
dência. 

Dessa forma, estamos aqui antecipando natural-
mente o nosso voto favorável a esta MP. 

Muito obrigado.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 

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

– AP) – O Projeto de Lei de Conversão...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só para fazer 
um pedido a V. Exª: de haver uma reunião desta co-
missão que trata deste tema... 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Darei a palavra a V. Exª logo depois da votação.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
... do Sistema Nacional de Defesa Civil.

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

Em votação o Projeto de Lei de Conversão apre-
sentado pelo Relator.

Os Senadores e as Senadoras que o aprovarem 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 

Verificação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Infelizmente, parece que estamos em cima de 
uma hora da votação. 

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Como?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Há uma hora pedimos a votação. 

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Tinha visto a votação às 17h45. São 18h46. Marquei 
no meu relógio e fiquei aqui...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O computador nosso dá 17h47m57. Portanto, 
infelizmente, acho que, de acordo com Regimento... 
Na outra medida, V. Exª pode fazer. Está bem?

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER Nº 1.063, DE 2011 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei de 
Conversão n° 27, de 2011 (Medida Provi-
sória n° 537, de 2011).

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Projeto de Lei de Conversão n° 27, de 2011 (Medida Pro-
visória n° 537, de 2011), que autoriza o Poder Executivo 
a abrir crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 
da Defesa e da Integração Nacional, no valor global de 
R$ 500.000.000,00 para os fins que especifica.

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de outubro 
de 2011.

ANEXO AO PARECER N° 1.063, DE 2011

Redação final do Projeto de Lei de 
Conversão n° 27, de 2011 (Medida Provi-
sória n° 537, de 2011).

Autoriza o Poder Executivo a abrir 
crédito extraordinário, em favor dos Mi-
nistérios da Defesa e da Integração Nacio-
nal, no valor global de R$ 500.000.000,00 
(quinhentos milhões de reais), para os fins 
que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É o Poder Executivo autorizado a abrir, 

em favor dos Ministérios da Defesa e da Integração 
Nacional, crédito extraordinário no valor global de R$ 
500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), para 
atender à programação constante do Anexo I desta Lei.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Discussão da redação final.

Os Senadores e as Senadoras que a aprovarem 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada a redação final,...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 

Discutir a redação final.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – ...a matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Pela ordem.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Para justificar a au-
sência na votação anterior acompanhando a posição 
do Partido. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Ata registrará o voto de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item 3:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 538, DE 2011

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 538, de 2011, que autoriza a 
prorrogação de contratos por tempo determi-
nado firmados com fundamento na alínea “g” 
do inciso VI do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 
de dezembro de 1993, altera a Lei nº 12.337, 
de 12 de novembro de 2010 e dá outras pro-
vidências.

Concedo a palavra ao Senador Valdir Raupp, 
Relator-revisor da matéria, para proferir seu parecer.

PARECER Nº 1.064, DE 2011–PLEN

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, a Medida Provisória nº 
538, de 1º de julho de 2011, autoriza o Ministério da 
Defesa, no âmbito do Centro Gestor e Operacional 
do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), e 
a Empresa Brasil de Comunicação S.A. (EBC) a pror-
rogar, em caráter excepcional, contratos por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária 
de excepcional interesse público.

Na Câmara dos Deputados, foram oferecidas doze 
emendas, que foram rejeitadas pelo Relator. Quanto à 
adequação financeira e orçamentária, a Medida Provi-
sória não gera aumento de despesas, uma vez que os 

referidos contratos temporários já existem e que sua 
prorrogação apenas exigirá das respectivas instituições, 
por intermédio de seus Ministérios, a manutenção da 
dotação orçamentária específica para tal fim.

No que versa sobre juridicidade e legalidade, a 
matéria da presente Medida Provisória não se insere 
entre as matérias de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional (art. 49 da Constituição Federal) ou de 
qualquer das suas Casas. Também não se enquadra 
nas constantes do §1º do art. 62 da Constituição, de 
modo que padece de vício de ilegalidade.

A urgência, de acordo com a Exposição de Mo-
tivos que acompanha a Medida Provisória, com a 
prorrogação relativa ao Censipam, pretende evitar a 
perda repentina de recursos humanos com elevada 
experiência e especialização, por excepcional inte-
resse público, destinados a atender às necessidades 
do Censipam no tocante ao efetivo das coordenações 
gerais da organização e de seus centros regionais de 
Belém, de Manaus e de Porto Velho.

Do mesmo modo, para a constituição da Empresa 
Brasil de Comunicação S.A., foi autorizada a contra-
tação de duzentos empregados temporários, havendo 
hoje 147 em exercício. Com a Medida Provisória nº 
493/2010, os contratos foram prorrogados até 31 de 
julho de 2011.

Por todo o exposto, Sr. Presidente, manifesto-
-me pela admissibilidade e adequação econômica e 
financeira da Medida Provisória nº 538, de 2011, e, no 
mérito, pela sua aprovação.

É o voto, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER No , DE 2011

De Plenário, sobre a Medida Provisó-
ria no 538, de 2011, que autoriza a prorro-
gação de contratos por tempo determinado 
firmados com fundamento na alínea g do 
inciso VI do art. 2o da Lei no 8.745, de 9 de 
dezembro de 1993; altera a Lei no 12.337, 
de 12 de novembro de 2010; e dá outras 
providências.

Relator-Revisor: Senador Valdir Raupp

I – Relatório

Vem ao exame do Senado Federal a Medida 
Provisória (MPV) no 538, de 1o de julho de 2011, que 
autoriza o Ministério da Defesa, no âmbito do Cen-
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tro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da 
Amazônia (CENSIPAM), e a Empresa Brasil de Co-
municação S.A. (EBC S/A) a prorrogar, em caráter 
excepcional, contratos por tempo determinado para 
atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público.

O art. 1o da MPV no 538, de 2011, estatui a referida 
autorização ao Ministério da Defesa, respeitado o prazo 
limite de 31 de dezembro de 2012, para os contratos 
por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público no âmbito 
do CENSIPAM, firmados com fundamento no art. 2o, 
inciso V, alínea g, da Lei no 8.745, de 9 de dezembro 
de 1993, independentemente da limitação do art. 4o, 
parágrafo único, inciso IV, daquela Lei. Este último 
dispositivo permite a prorrogação de contratos dessa 
natureza desde que o período total dos contratos não 
ultrapasse cinco anos. Ademais, o art. 1o da MPV em 
exame, por meio de seu parágrafo único, reporta-se 
ao Anexo, que estabelece o quantitativo de cinquenta 
e três contratos passíveis de prorrogação.

Já o art. 2o da MPV no 538, de 2011, altera o 
art. 4o da Lei no 12.337, de 12 de novembro de 2010, 
em sentido semelhante ao do dispositivo anterior no 
que se refere à modificação da data limite relativa aos 
contratos vigentes, de 29 de junho de 2010 para 31 de 
julho de 2011. No entanto, diferentemente, retira daque-
la redação a parte final, que desconsiderava o limite 
temporal dos §§ 5o e 6o do art. 22 da Lei no 11.652, de 
7 de abril de 2008, para prever, como fundamento dos 
referidos contratos, justamente o art. 22, §§ 3o, 4o, 5o e 
6o, da Lei no 11.652, de 2008, diploma legal que trata 
especificamente da EBC S/A.

A proposição recebeu doze emendas, todas 
rejeitadas no mérito pelo Parecer apresentado em 
Plenário pelo relator designado para manifestar-se 
pela Comissão Mista incumbida da apreciação da 
matéria.

 
II – Análise

Com relação ao atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência, consignados 
no art. 62 da Constituição Federal, sabe-se que a efi-
ciência e a continuidade do serviço público são princí-
pios basilares da Administração pública, o que, no caso 
concreto em tela, está a exigir solução célere. Dessa 
maneira, entendemos que pode a proposição ser ad-

mitida, por restarem caracterizados os pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência.

Quanto aos aspectos de constitucionalidade 
material e formal, juridicidade e regimentalidade da 
MPV no 538, de 2011, não vislumbramos qualquer 
impedimento.

A proposição obedece aos devidos trâmites le-
gislativos, não afronta o ordenamento jurídico vigente 
e respeita os balizamentos constitucionais próprios a 
esse instrumento legislativo, consignados no art. 62 
da CF. Não versa sobre as matérias relacionadas no 
inciso I do § 1o do referido art. 62; não se enquadra 
nas hipóteses dos seus incisos II a IV; não se destina 
a regulamentar artigo da Constituição cuja redação te-
nha sido alterada por meio de emenda, respeitando-se, 
dessa forma, a vedação expressa no art. 246 da Car-
ta Política; tampouco representa reedição, na mesma 
sessão legislativa, de MPV que tenha sido rejeitada ou 
que tenha perdido a sua eficácia por decurso de prazo 
(art. 63, § 10, CF).

Trata-se de tema que deve ser veiculado por lei 
ordinária, de iniciativa privativa do Presidente da Repú-
blica, que não está em desarmonia com o arcabouço 
jurídico vigente e teve trâmite regular até o momento. 
Por fim, não trata de tema estranho ao seu escopo, 
cumprindo os ditames da Lei Complementar no 95, de 
26 de fevereiro de 1998.

Evidencia-se, portanto, a sua constitucionalidade, 
juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa.

No mérito, ressaltamos, no caso em exame, a 
necessidade de prestigiar os princípios da eficiência 
e da continuidade do serviço público, que, resultarão 
em evidente beneficio para o interesse público, fim úl-
timo da Administração.

Por fim, no que respeita à adequação orçamen-
tário-financeira, também nada a opor, conforme nota 
técnica sem número da Consultoria de Orçamentos, 
Fiscalização e Controle do Senado Federal, anexada 
aos autos, atendendo ao disposto no art. 19, da Re-
solução no 1, de 2002 – CN (fls. 38 a 41).

 
III – Voto

Por todo o exposto, manifestamo-nos pela ad-
missibilidade e adequação econômico-financeira da 
Medida Provisória no 538, de 2011, e, no mérito, pela 
sua aprovação.

Sala das Sessões, – Senador Valdir Raupp, 
Relator.
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Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp, 
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Wilson 
Santiago, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O parecer preliminar do Relator revisor, 
Senador Valdir Raupp, é pelo atendimento dos pres-
supostos constitucionais de relevância e de urgência 
e pela adequação financeira e orçamentária da Me-
dida Provisória, nos termos do art. 8º da Resolução 
nº 1, de 2002.

No mérito, é pela aprovação da Medida Provisó-
ria nº 538, de 2011.

Em votação os pressupostos de relevância, ur-
gência e adequação financeira e orçamentária.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que 
aprovam os pressupostos de relevância, urgência e 
adequação financeira e orçamentária permaneçam 
sentados. (Pausa.)

Aprovados.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 

Peço verificação de quórum, Sr. Presidente.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 

Peço verificação de quórum, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Senador Lindbergh Farias, regimen-
talmente, é preciso que três Senadores peçam essa 
verificação, mas só dois Senadores o fizeram. Portanto, 
fica indeferida a solicitação de V. Exª.

Aprovados os pressupostos, passa-se à discus-
são da Medida Provisória e das emendas, em turno 
único. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Passa-se à votação da Medida Provisória, sem 
prejuízo das emendas.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a 
aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovada.
Votação, em bloco...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 

Peço verificação de quórum, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Já anunciamos a aprovação.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 

Não, Sr. Presidente, pedi a verificação na hora certa.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB 

– PB) – Já foi anunciada a votação, em globo, das 
emendas com parecer contrário.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que as 
aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)

O parecer é contrário!
Rejeitadas.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 

Peço verificação de quórum, Sr. Presidente. Há dois 
apoiamentos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – 
PB) – São três os apoiamentos ao pedido do Senador 
Lindbergh: os dos Senadores Ferraço, Cyro e Dornelles.

V. Exª preencheu a determinação regimental.
Em votação.

(Procede-se à votação.)

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, vamos votar nominalmente a emenda que 
tem parecer contrário.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Serão votadas as emendas de pare-
cer contrário.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Encaminhamos o voto “não”, Sr. Presidente.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – O DEM também vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Convidamos as Srªs e os Srs. Senadores que estão 
em seus gabinetes, Sr. Presidente, para virem ao ple-
nário e votarem “não”, contrário às emendas que têm 
parecer contrário do Relator. Portanto, vamos manter 
a Medida Provisória na forma como ela está.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Chamo as Lideranças dos partidos 
políticos a fazerem o encaminhamento da votação.

A Liderança do Governo já encaminhou.
A Liderança do PT, a Liderança do PMDB, a do 

PSDB, a do PP e a dos demais Partidos devem enca-
minhar a votação.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente, o Partido dos Trabalhadores encaminha 
o voto “não”.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O 
PSDB vota “não”, Sr. Presidente. A Minoria também 
vota “não”.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Minoria vota “não”, e a Liderança do 
PT vota “não”. E a do PP?
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O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Sr. 
Presidente, o PP vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Como vota o PMDB, Senador Renan?

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– O PMDB recomenda o voto “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O Líder Renan Calheiros recomenda 
o voto “não”.

Peço à Assessoria que abra o painel.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 

Presidente, eu gostaria de lembrar às Srªs Senadoras 
e aos Srs. Senadores que, logo após esta votação 
nominal, haverá outra votação nominal referente ao 
projeto de lei complementar das micro e pequenas 
empresas, que amplia o Supersimples e o MEI. As-
sim, é importante que os Senadores e as Senado-
ras venham ao plenário e aqui permaneçam, para 
votarmos rapidamente essa matéria, Sr. Presidente. 
É uma matéria muito importante para o País, para a 
produção nacional. Portanto, vamos encaminhar favo-
ravelmente e vamos aprovar, na data de hoje, na data 
da microempresa, o projeto que amplia as condições 
de funcionamento das pequenas e microempresas no 
Brasil. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Como vota o DEM?

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – O DEM vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Todos os Partidos, até o presente mo-
mento, encaminharam o voto “não”.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, a Liderança do Governo encaminha o voto 
“não”, porque o que estamos votando são as emendas 
que têm parecer contrário. Portanto, o voto é “não”.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Sr. Presidente, eu queria só lembrar à Bancada do 
PMDB que a recomendação da Liderança é o voto 
“não”. Estamos apreciando as emendas com parece-
res contrários.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presi-
dente, o PTB encaminha o voto “não”. Estamos enca-
minhando as emendas. Então, o encaminhamento é 
o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Presidência convida todos os Sena-
dores, de todos os partidos políticos, a comparecerem 
ao plenário, já que, até o presente momento, está re-
gistrado o voto de somente 35 Srªs Senadoras e Srs. 
Senadores.

Ainda faremos várias votações, inclusive a do 
projeto do Supersimples.

Os Senadores do Rio de Janeiro, Senador Dor-
nelles e Senador Lindbergh, podem votar.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – Sr. 
Presidente, por quanto tempo mais, o senhor vai deixar 
o painel aberto? Não é hora de encerrar a votação?

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador Lindbergh e Senador Ferraço, 
se V. Exªs não votarem, cairá o pedido de verificação, 
regimentalmente.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente, como os autores da verificação não re-
gistraram seus votos, acho que deveríamos aplicar o 
Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Foi exatamente o que falou a Presidên-
cia, meu caro Líder do Governo no Congresso Nacio-
nal, Senador José Pimentel. (Pausa.)

Pergunto se todos os Senadores já registraram 
seus respectivos votos. (Pausa.)

Pergunto se posso abrir a votação. (Pausa.)
Estamos votando em bloco as emendas com 

parecer contrário.
Vou encerrar a votação.
Declaro encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) –SIM, 5; e NÃO, 49; uma abstenção.

Total: 55 votos.
Rejeitadas as emendas, a matéria vai à promul-

gação.
Será feita a devida comunicação.

É a seguinte a Medida Provisória apro-
vada:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 538, DE 2011 
(Mensagem nº 59, de 2011-CN) 

(Nº 237/2011, na origem)

Autoriza a prorrogação de contratos 
por tempo determinado firmados com fun-
damento na alínea g do inciso VI do art. 2º 
da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 
e dá outras providências.

A Presidenta da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se-
guinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º Fica o Ministro da Defesa autorizado a 
prorrogar, em caráter excepcional e respeitado o pra-
zo limite de 31 de dezembro de 2012, os contratos por 
tempo determinado para atender a necessidade tem-
porária de excepcional interesse público no âmbito do 
Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção 
da Amazônia – CENSIPAM, vigentes em 1º de junho 
de 2011, firmados com fundamento no art. 2º, inciso VI, 
alínea g, da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 
independentemente da limitação do art. 4º, parágrafo 
único, inciso IV, daquela Lei.

Parágrafo único. Os quantitativos de contratos 
passíveis de prorrogação são os relacionados no Ane-
xo desta Medida Provisória.

Art. 2º O art.4º da Lei nº 12.337, de 12 de novem-
bro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º Fica a Empresa Brasil de Comu-
nicação S.A. – EBC autorizada a prorrogar, em 
caráter excepcional e respeitado o prazo limite 
de 30 de junho de 2012, os contratos por tem-
po determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, 
vigente em 31 de julho de 2011, firmados com 

fundamento nos §§ 3º, 4º 5º e 6º do art. 22 
da Lei nº 11.652, de 7 de abril de 2008.” (NR)

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

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelo entendimen-
to que temos, pedimos sejam colocadas agora micro 
e pequenas empresas, a questão do Supersimples, 
exatamente porque há um quórum qualificado.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Há, na sequência, os pedidos de em-
préstimo, e são votações rápidas.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Então, pode ser, Sr. Presidente. Ligeiro.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente, tem que votar os empréstimos. Impor-
tantíssimo. Os Estados estão quebrados.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Sobre a mesa, requerimento de ur-
gência para o Projeto de Resolução nº 47, de 2011.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 1.228, DE 2011

Nos termos do art. 336, II, combinado com o art. 
338, IV e V, do RISF, requeremos urgência para o PRS 
nº 47 de 2011, advindo da Mensagem do Senado nº 
127 de 2011, que “solicita seja autorizada a contrata-
ção de operação de crédito externo, com a garantia 
da República Federativa do Brasil, no valor de até 
US$50,000,000.00 (cinquenta milhões de dólares dos 
Estados Unidos da América), entre a Caixa Econômica 
Federal e o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD, destinado ao Programa de 
Financiamento para a Gestão de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Mecanismos de Desenvolvimento Limpo”.

Em 5 de outubro de 2011.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Discussão do Projeto de Resolução nº 
47, de 2011. (Pausa.)

O referido Projeto autoriza a República Federa-
tiva do Brasil a conceder garantia à Caixa Econômica 
Federal, para contratar operação de crédito externo 
com o Banco Internacional para Reconstrução e De-
senvolvimento (BIRD), no valor de até US$50 milhões 
(cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos da 
América).

É o seguinte o item:

Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 47, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 47, de 2011 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.057, de 2011, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor: Senador Benedito de Lira), que autoriza 
a República Federativa do Brasil a conceder 
garantia à Caixa Econômica Federal (CEF), 
para contratar operação de crédito externo 
com o Banco Internacional para Reconstru-
ção e Desenvolvimento (BIRD), no valor de 
até cinquenta milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América, cujos recursos destinam-se 
ao Programa de Financiamento para a Gestão 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Mecanismos 
de Desenvolvimento Limpo.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Não havendo quem queira discutir, en-
cerrada a discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER No 1.065, DE 2011 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
no 47, de 2011.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução no 47, de 2011, que autoriza 
a República Federativa do Brasil a conceder garantia 

à Caixa Econômica Federal (CEF), para contratar ope-
ração de crédito externo com o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor 
de até US$50.000.000,00 (cinquenta milhões de dóla-
res dos Estados Unidos da América), cujos recursos 
destinam-se ao “Programa de Financiamento para a 
Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos e Mecanismos 
de Desenvolvimento Limpo”.

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de outubro 
de 2011.

ANEXO AO PARECER No 1.065, DE 2011

Redação final do Projeto de Resolução 
no 47, de 2011.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO No     , DE 2011

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a conceder garantia à Caixa Econô-
mica Federal (CEF), para contratar operação 
de crédito externo com o Banco Internacio-
nal para Reconstrução e Desenvolvimento 
(Bird), no valor de até US$50.000.000,00 
(cinquenta milhões de dólares norte-ame-
ricanos), cujos recursos destinam-se ao 
“Programa de Financiamento para a Gestão 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Mecanis-
mos de Desenvolvimento Limpo”.

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

zada a conceder garantia à operação de crédito externo 
a ser contratada pela Caixa Econômica Federal (CEF), 
no valor total equivalente a até US$50.000.000,00 (cin-
quenta milhões de dólares norte-americanos), com o 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol-
vimento (BIRD).
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Parágrafo único. Os recursos advindos da ope-
ração de crédito externo referida no caput destinam-
-se ao “Programa de Financiamento para a Gestão de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Mecanismo de Desenvol-
vimento Limpo”.

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

I – credor: Banco Internacional para Reconstru-
ção e Desenvolvimento (Bird);

II – valor do empréstimo: até US$50.000.000,00 
(cinquenta milhões de dólares norte-americanos);

III – modalidade: margem fixa, sendo facultada a 
conversão da taxa de juros, de flutuante para fixa, ou 
vice-versa, e da moeda de referência do empréstimo;

IV – amortização do saldo devedor: cada tranche 
de desembolso será amortizada em parcelas suces-
sivas e sempre que possível iguais, pagas em 15 de 
abril e em 15 de outubro de cada ano, iniciando-se a 
primeira na 9a (nona) data de pagamento de juros da 
respectiva tranche e a última na 38a (trigésima oitava), 
observada a data limite de amortização de 15 de abril 
de 2034, sendo que cada uma das parcelas correspon-
derá a 3,33% (três inteiros e trinta e três centésimos 
por cento) do montante desembolsado da respectiva 
tranche, exceto a última parcela, que corresponderá 
ao restante do saldo devedor;

V – juros aplicáveis: exigidos semestralmente nas 
mesmas datas de pagamento da amortização e calcu-
lados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a 
uma taxa composta pela taxa de juros Libor semestral 
para dólar norte-americano, acrescidos de uma mar-
gem (spread) a ser determinada pelo Bird na data de 
assinatura do contrato;

VI – juros de mora: 0,50% a.a. (cinquenta cen-
tésimos por cento ao ano) acrescidos, a partir do 31o 
(trigésimo primeiro) dia de atraso, aos juros devidos e 
ainda não pagos, incidindo sobre o principal até a data 
do efetivo pagamento desse montante;

VII – comissão à vista: 0,25% (vinte e cinco centé-
simos por cento) sobre o valor do empréstimo, a ser de-
bitada na data em que o contrato entrar em efetividade.

§ 1o É facultado ao mutuário, com consentimento 
por escrito do fiador, solicitar ao Bird a conversão da 
taxa de juros aplicável ao montante parcial ou total do 
empréstimo, de flutuante para fixa, ou vice-versa, e de 

sua moeda de referência para o montante já desem-
bolsado e para o montante a desembolsar.

§ 2o Para o exercício das opções referidas no § 
1o, é autorizada a cobrança dos custos incorridos pelo 
Bird na sua realização.

Art. 3o A autorização prevista no caput é condi-
cionada a que, previamente à assinatura dos instru-
mentos contratuais, seja verificado pelo Ministério da 
Fazenda o cumprimento das condições prévias à rea-
lização do primeiro desembolso, constantes da minuta 
do contrato de empréstimo.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, encerro a 
discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 1.229, DE 2011

Nos termos do art. 336, II, combinado com o art. 
art. 338, IV e V, do RISF, requeremos urgência para 
PRS nº 48 de 2011, advindo da Mensagem do Senado 
Federal nº 129 de 2011, que “solicita seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo, com ga-
rantia da República Federativa do Brasil, no valor de 
até U$175,000,000.00 (cento e setenta e cinco milhões 
de dólares dos Estados Unidos da América), entre o 
Estado do Espírito Santo e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento – BID, cujos recursos destinam-
-se ao financiamento do Programa Rodoviário do Es-
pírito III – PRES III”.

Em 5 de outubro de 2011.
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É o seguinte o item:

Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 48, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 48, de 2011 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.058, de 2011, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relato-
ra: Senadora Lídice da Mata), que autoriza o 
Estado do Espírito Santo a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, com 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), no valor de até cento e setenta e cinco 
milhões de dólares dos Estados Unidos da 
América.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, encerro a 
discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER No 1.066, DE 2011 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
no 48, de 2011.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução no 48, de 2011, que autoriza 
o Estado do Espírito Santo a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor 
de até US$175.000.000,00 (cento e setenta e cinco 
milhões de dólares dos Estados Unidos da América).

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de outubro 
de 2011.

ANEXO AO PARECER No 1.066, DE 2011

Redação final do Projeto de Resolução 
no 48, de 2011.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO No , DE 2011

Autoriza o Estado do Espírito Santo a 
contratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, com o Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID), no valor 
de até US$175.000.000,00 (cento e setenta e 
cinco milhões de dólares norte-americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1o É o Estado do Espírito Santo autorizado a 

contratar operação de crédito externo, com garantia da 
União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimen-
to (BID), no valor de até US$175.000.000,00 (cento e 
setenta e cinco milhões de dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de 
crédito destinam-se a financiar o “Programa Rodoviário 
do Espírito Santo III (Pres III)”.

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

I – devedor: Estado do Espírito Santo;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvol-

vimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$175.000.000,00 (cento e se-

tenta e cinco milhões de dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo do mecanismo uni-

monetário do capital ordinário do BID, com taxa de 
juros baseada na Libor;

VI – prazo de desembolso: 5 (cinco) anos, con-
tado a partir da vigência do contrato de empréstimo;

VII – amortização: parcelas semestrais, suces-
sivas e sempre que possível iguais, pagas em 15 de 
junho e em 15 de dezembro de cada ano, vencendo a 
primeira após transcorridos 5 (cinco) anos e a última 
antes de transcorridos 25 (vinte e cinco) anos, ambos 
contados da data de assinatura do contrato;

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas 
datas de pagamento da amortização e calculados so-
bre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma 
taxa anual para cada trimestre determinada pelo BID e 
composta pela taxa de juros Libor trimestral para dólar 
norte-americano, mais ou menos uma margem de custo 
relacionada aos empréstimos do BID que financiam os 
empréstimos do mecanismo unimonetário com taxa de 
juros baseada na Libor, mais o valor líquido de qualquer 
custo ou lucro gerado por operações para mitigar as 
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flutuações da Libor, mais uma margem (spread) para 
empréstimos do capital ordinário;

IX – comissão de crédito: a ser estabelecida pe-
riodicamente pelo BID e calculada sobre o saldo não 
desembolsado do financiamento, exigida juntamente 
com os juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias 
após a assinatura do contrato, sendo que, em hipótese 
alguma, excederá ao percentual de 0,75% a.a. (setenta 
e cinco centésimos por cento ao ano);

X – despesas com inspeção e supervisão gerais: 
o valor devido em um semestre determinado não pode-
rá ser superior a 1% (um por cento) do financiamento, 
dividido pelo número de semestres compreendido no 
prazo original de desembolsos.

§ 1o As datas de pagamento do principal e dos 
encargos financeiros, bem como dos desembolsos 
previstos, poderão ser alteradas em função da data 
de assinatura do contrato de empréstimo.

§ 2o É facultado ao mutuário, com consentimento 
por escrito do fiador, exercer a opção de conversão da 
taxa de juros aplicável ao montante total ou parcial do 
empréstimo, de flutuante, baseada na Libor, para fixa, 
e vice-versa, em montantes mínimos e prazos defini-
dos no contrato de empréstimo.

§ 3o Para o exercício das opções referidas no § 
2o, é autorizada a cobrança dos custos incorridos pelo 
BID na sua realização.

Art. 3o É a União autorizada a conceder garantia 
ao Estado do Espírito Santo na contratação da opera-
ção de crédito externo referida nesta Resolução.

§ 1o O exercício da autorização prevista no ca-
put é condicionado a que o Estado do Espírito Santo 
celebre contrato com a União para a concessão de 
contragarantias, sob a forma de vinculação das re-
ceitas de que tratam os arts. 155, 157 e 159, todos 
da Constituição Federal, e outras garantias em direito 
admitidas, podendo o Governo Federal requerer as 
transferências de recursos necessários para cobertu-
ra dos compromissos honrados diretamente das con-
tas centralizadoras da arrecadação do Estado ou das 
transferências federais.

§ 2o Previamente à assinatura do contrato, o Mi-
nistério da Fazenda verificará e atestará a adimplência 
do Estado do Espírito Santo quanto aos pagamentos e 
prestações de contas de que trata o art. 10 da Reso-

lução no 48, de 2007, e o cumprimento das condições 
prévias à realização do primeiro desembolso, constan-
tes da minuta do contrato de empréstimo.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, encerro a 
discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Urgência ao Projeto de Resolução nº 
49, de 2011, que autoriza a República Federativa do 
Brasil a contratar operação de crédito externo, no va-
lor de até US$107.332.500,00 (cento e sete milhões, 
trezentos e trinta e dois mil e quinhentos dólares dos 
Estados Unidos da América), junto ao Banco Interna-
cional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). 
Destina-se ao financiamento do Programa de Desen-
volvimento do Setor Água – Interáguas.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 1.230, DE 2011

Nos termos do art. 336, II, combinado com o art. 
338, IV e V, do RISF, requeremos urgência para o PRS 
nº 49 de 2010, advindo da Mensagem do Senado Fe-
deral nº 130 de 2011, que “solicita seja autorizada a 
contratação de operação de credito externo no valor de 
até U$ 107,332.500.00 (cento e sete milhões, trezentos 
e trinta e dois mil e quinhentos dólares dos Estados 
Unidos da América), entre a República Federativa do 
Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD, cujos recursos destinam-se 
ao Programa de Desenvolvimento do Setor Águas – 
interáguas”.

Em 5 de outubro de 2010.
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É o seguinte o item:

Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 49, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 49, de 2011 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.059, de 2011, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator 
ad hoc: Senador Cyro Miranda), que autoriza 
a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito externo no valor de até 
cento e sete milhões, trezentos e trinta e dois 
mil e quinhentos dólares dos Estados Unidos 
da América junto ao Banco para Reconstru-
ção e Desenvolvimento (BIRD), destinada ao 
financiamento do Programa de Desenvolvi-
mento do Setor Água (Interáguas).

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Em discussão o projeto. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER No 1.067, DE 2011 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
no 49, de 2011.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução no 49, de 2011, que autoriza 
a República Federativa do Brasil a contratar operação 
de crédito externo no valor de até US$107.332.500,00 
(cento e sete milhões, trezentos e trinta e dois mil e 
quinhentos dólares dos Estados Unidos da América) 
junto ao Banco para Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD), destinada ao financiamento do Programa de 
Desenvolvimento do Setor Água (Interáguas).

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de outubro 
de 2011.

ANEXO AO PARECER No 1.067, DE 2011

Redação final do Projeto de Resolução 
no 49, de 2011.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,                                    
, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte

 
RESOLUÇÃO No , DE 2011

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a contratar operação de crédito ex-
terno no valor de até US$107.332.500,00 
(cento e sete milhões, trezentos e trinta e 
dois mil e quinhentos dólares norte-ame-
ricanos) junto ao Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), 
destinada ao financiamento do “Programa 
de Desenvolvimento do Setor Água (Inte-
ráguas)”.

O Senado Federal resolve:
Art. 1o É a República Federativa do Brasil auto-

rizada a contratar operação de crédito externo com 
o Banco Internacional para Reconstrução e Desen-
volvimento (Bird) no valor de até US$107.332.500,00 
(cento e sete milhões, trezentos e trinta e dois mil e 
quinhentos dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos da operação des-
tinam-se ao “Programa de Desenvolvimento do Setor 
Água (Interáguas)”.

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

I – devedor: República Federativa do Brasil;
II – credor: Banco Internacional para Reconstru-

ção e Desenvolvimento (Bird);
III – valor: até US$107.332.500,00 (cento e sete 

milhões, trezentos e trinta e dois mil e quinhentos dó-
lares norte-americanos);

IV – modalidade: margem variável;
V – prazo de desembolso: até 31 de dezembro 

de 2016;
VI – amortização: parcelas semestrais e conse-

cutivas, de valores tanto quanto possível iguais, pagas 
em 1o de junho e em 1o de dezembro de cada ano, ven-
cendo a primeira parcela em 1° de dezembro de 2016 
e a última em 1o de junho de 2041, com cada parcela 
correspondendo a 2% (dois por cento) do valor total 
do empréstimo;

VII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas 
datas de pagamento da amortização e calculados sobre 
o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma taxa 
composta pela taxa de juros de referência do merca-
do interbancário londrino (Libor) semestral para dólar 
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norte-americano, acrescida de uma margem (spread) 
a ser determinada pelo Bird semestralmente;

VIII – comissão à vista (front-end fee): até 0,25% 
(vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor do 
empréstimo, a ser debitada na data em que o contrato 
entrar em efetividade;

IX – opção de alteração da modalidade de em-
préstimo: a contratação na modalidade “margem vari-
ável” permite a alteração para a modalidade “margem 
fixa” mediante solicitação formal ao credor.

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

Art. 3o A formalização do contrato de emprésti-
mo deverá ser precedida da aprovação das seguintes 
minutas:

I – portarias de criação do Comitê Gestor e das Uni-
dades de Gerenciamento do Programa; e
II – manual operacional.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Urgência para o Projeto de Resolu-
ção nº 50, que autoriza o Estado de Minas Gerais, 
a companhia de saneamento, a contratar operação 
de crédito externo, com a garantia da República 
Federativa do Brasil, no valor de até €100 milhões 
(cem milhões de euros), para financiar o programa 
de despoluição.

É o seguinte o requerimento:

 
REQUERIMENTO Nº 1.231, DE 2011

Nos termos do art. 336, II, combinado com o art. 
338, VI e V, do RISF, requeremos urgência para o PRS 
nº 50 de 2010, advindo da Mensagem do Senado Fe-
deral nº 141 de 2011, que “solicita seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo no valor 
de até EUR 100.000.000,00 (cem milhões de euros, 
entre a Companhia de Saneamento de Minas Gerais 
– COPASA e o KFW, cujos recursos destinam-se ao 
financiamento do Programa de Despoluição da Bacia 
do Rio Paraopeba”.

Em 5 de outubro de 2011.
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É o seguinte o item:

Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 50, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 50, de 2011 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.060, de 2011, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Francisco Dornelles), que autoriza a 
Companhia de Saneamento de Minas Gerais 
(COPASA) contratar operação de crédito exter-
no, com garantia da República Federativa do 
Brasil, no valor de até cem milhões de euros, 
com o Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) da 
República Federal da Alemanha, destinada a 
financiar, parcialmente, o Programa de Des-
poluição da Bacia do Rio Paraopeba.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Em discussão o projeto. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, encerrada a 
discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr. 

Presidente.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER No 1.068, DE 2011 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
no 50, de 2011.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução no 50, de 2011, que autoriza 
a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPA-
SA) contratar operação de crédito externo, com garan-
tia da República Federativa do Brasil, no valor de até 
€100.000.000,00 (cem milhões de euros), com o Kre-
ditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) da República Fede-
ral da Alemanha, destinada a financiar, parcialmente, o 
Programa de Despoluição da Bacia do Rio Paraopeba.

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de outubro 
de 2011.

ANEXO AO PARECER No 1.068, DE 2011

Redação final do Projeto de Resolução 
no 50, de 2011.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,                                    
, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO No , DE 2011

Autoriza a Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais (Copasa) a contratar ope-
ração de crédito externo, com garantia da 
República Federativa do Brasil, no valor de 
até €100.000.000,00 (cem milhões de euros), 
com o Kreditanstalt fur Wiederaujbau (KfW) da 
República Federal da Alemanha, destinada 
a financiar, parcialmente, o “Programa de 
Despoluição da Bacia do Rio Paraopeba”.

O Senado Federal resolve:
Art. 1o É a União autorizada a conceder garantia 

à operação de crédito externo a ser contratada pela 
Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copa-
sa), no valor de até €100.000.000,00 (cem milhões de 
euros), com o Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) 
da República Federal da Alemanha.

Parágrafo único. Os recursos advindos da opera-
ção de crédito externo referida no caput destinam-se 
ao financiamento parcial do “Programa de Despoluição 
da Bacia do Rio Paraopeba”.

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

I – credor: Kreditanstalt fur Wiederaujbau (KfW) 
da República Federal da Alemanha;

II – devedor: Companhia de Saneamento de Mi-
nas Gerais (COPASA);

III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor do empréstimo: até €100.000.000,00 

(cem milhões de euros);
V – valor da contrapartida: €20.000.000,00 (vinte 

milhões de euros);
VI – prazo de desembolso: até 20 de junho de 

2015;
VII – amortização: o empréstimo será pago em 

18 (dezoito) parcelas semestrais, sucessivas, aproxi-
madamente iguais, vencendo-se a primeira 36 (trinta 
e seis) meses após a assinatura do contrato;

VIII – juros aplicáveis: exigidos semestralmente, 
em 20 de junho e em 20 de dezembro, calculados so-
bre o saldo devedor do empréstimo a uma taxa fixa 
de 3,11% a.a. (três inteiros e onze centésimos por 
cento ao ano);
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IX – juros de mora: 300 (trezentos) pontos-base 
acima da taxa base de juros cobrada pelo Banco Cen-
tral da Alemanha;

X – comissão de compromisso: 0,25% a.a. (vinte 
e cinco centésimos por cento ao ano), sobre o saldo 
não desembolsado, sendo devida nas mesmas datas 
das parcelas de amortização;

XI – taxa de administração: 0,50% (cinquenta 
centésimos por cento) sobre o valor total do emprés-
timo, paga em uma única parcela em até 3 (três) me-
ses após a assinatura do contrato, mas, em qualquer 
caso, antes do primeiro desembolso.

Parágrafo único. Caso opte por cancelar algum 
desembolso, o devedor, além de obter o prévio con-
sentimento do credor, deverá pagar uma taxa de in-
denização pelos juros não recebidos.

Art. 3o É o Estado de Minas Gerais autorizado a 
conceder contragarantias adicionais à União na ope-
ração de crédito externo referida nesta Resolução, 
mediante vinculação de suas receitas de que trata o 
art. 159, inciso I, alínea a, e inciso II, da Constituição 
Federal.

Art. 4o A autorização prevista no caput do art. 1o 
é condicionada a que, previamente à assinatura dos 
instrumentos contratuais, sejam cumpridas as seguin-
tes condições:

I – formalização, pela Companhia de Saneamento de 
Minas Gerais e pelo Estado de Minas Gerais, do 
respectivo contrato de contragarantia;

II – verificação, pelo Ministério da Fazenda, do cum-
primento das condições prévias à realização do 
primeiro desembolso, as quais constam da mi-
nuta do contrato de empréstimo.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, encerrada a 
discussão.

Com a palavra V. Exª, Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – 

Apenas para dizer de público aqui que Minas, penho-
rada, agradece a solidariedade de todos os outros 
Srs. Senadores, em especial do Senador Dornelles, 
que, numa presteza muito grande, relatou o projeto 
na tarde de ontem.

Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente. O projeto é 
extremamente importante para Minas Gerais.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Obrigado, Senador Aécio Neves.

Em discussão a 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. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Último item da Ordem do Dia.

Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 77, DE 2011– COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.217, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 77, de 2011–Complemen-
tar (nº 87/2011-Complementar, na Casa de 
origem), de iniciativa da Senhora Presidente 
da República, que altera os dispositivos da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e dá outras providências.

Parecer nº 1.004, de 2011, da Comis-
são de Assuntos Econômicos, o Relator da 
matéria é o Senador José Pimentel, que foi 
favorável, com as Emendas de 1 a 4 da CAE, 
que apresenta.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Sobre a mesa, emendas que serão lidas.
Peço ao 1º Secretário que proceda à leitura.
Como hoje é o dia da pequena e microempresa 

era importante que o Senado votasse este projeto.

São lidas as seguintes:

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) 
– Suprima-se a expressão “de mercadorias” no § 14 
do art. 3º da LC/123, de 2006, constante do art. 2º do 
PLP 87/2011.

Autor: Senador Eduardo Amorim.
O § 5º-D do art. 18 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos:
Autor: Senador Aécio Neves
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Eu quero esclarecer ao Plenário que se trata 
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de uma Lei Complementar e teremos que fazer votação 
nominal porque temos o quórum qualificado.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Dê-se a seguinte redação ao caput do artigo 18-B da 
Lei Complementar nº 123, de 2006, constante do art. 
1º do PLC nº 77, de 2011.

Autor: Senador Aécio Neves
Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 18-C 

da Lei Complementar nº 123, de 2006, constante do art. 
1º do PLC nº 77 – Complementar de 2011, suprimindo-
-se, por consequência, o § 2º do Art. 18-C proposto na 
propositura citada em epígrafe.

Autor: Senador Aécio Neves
Acrescente-se o § 1º ao art. 23 da Lei Comple-

mentar nº 123, de 2006, e renumerem-se os demais 
parágrafos deste artigo.

Autor: Senador Aécio Neves
Inclua-se a expressão “e serviços” no art. 56 da 

LC 123, de 2006.
Autor: Senador Eduardo Amorim
Estão lidas, Sr. Presidente.

São as seguintes as Emendas na íntegra:

EMENDA Nº 5 – PLEN 
(Ao Projeto de Lei da Câmara n° 77, de 2011 – 

 Complementar)

Suprima-se a expressão “de mercadorias” no § 
14 do art. 3° da LC/123 de 2006, constante do art. 2° 
do PLP nº 87/2011.

“§ 14. Para fins de enquadramento como 
empresa de pequeno porte, poderão ser au-
feridas receitas no mercado interno até o li-
mite previsto no inciso II do caput ou no § 2°, 
conforme o caso, e, adicionalmente, receitas 
decorrentes da exportação de mercadorias, 
inclusive quando realizada por meio de co-
mercial exportadora ou da sociedade de pro-
pósito específico prevista no art. 56 desta Lei 
Complementar, desde que as receitas de ex-
portação também não excedam os referidos 
limites de receita bruta anual.

§ 15. Na hipótese do § 14, para fins de 
determinação da alíquota de que trata o § 1° 
do art. 18 desta Lei Complementar, da base de 
cálculo prevista em seu § 3° e das majorações 
de alíquotas previstas em seus §§ 16, 16-A, 17 
e 17-A, será considerada a receita bruta total da 
empresa nos mercados interno e externo.” (NR)

Justificação

Apesar da desoneração das exportações de mi-
croempresas e empresas de pequeno porte de bens e 

serviços ser uma reivindicação antiga do setor, a medi-
da em comento inclui no benefício somente empresas 
exportadoras de mercadorias. A alarmante tendência 
de crescente déficit da conta de serviços do Balanço de 
Pagamentos (aumento de 64,6% em 2010 em relação 
a 2009) também justifica medidas concretas como as 
elencadas para ampliação dos instrumentos de apoio 
voltados para a reversão do quadro de evolução contí-
nua dos déficits comerciais brasileiros relacionados às 
transações com serviços (US$16,7 bilhões em 2008, 
US$17,8 bilhões em 2009 e US$29,4 bilhões em 2010).

As MPEs de serviços representam a maioria 
das empresas exportadoras do País. Segundo dados 
do Banco Central do Brasil, em 2010, 22.781 micro 
e pequenos empresários realizaram exportações de 
serviços, contabilizando 76% do universo das pesso-
as jurídicas exportadoras de serviços do País. Esses 
micros e pequenos empresários foram responsáveis 
por 11% do valor total exportado de serviços. Por ou-
tro lado, nas exportações de mercadorias, a participa-
ção das MPEs é menos expressiva (910.149 micro e 
pequenos exportadores, 47,3% do universo e 1% do 
valor exportado).

Assim, a supressão da expressão “de mercado-
rias” constante do § 14 do art. 3° permitira que o texto 
guardasse sintonia com as estratégias adotadas até 
o momento pelo Governo Federal para incentivar as 
exportações brasileiras de mercadorias e de serviços.

Sala das Sessões, – Senador Eduardo Amorim.

EMENDA N° 6 – PLEN 
(Ao PLC n° 77, de 2011)

O § 5°-D do art. 18 da Lei Complementar n° 123, 
de 2006, passa a vigorar acrescido dos seguintes in-
cisos:

“Art. 18.  ................................................
 ..............................................................
§ 5°-D. ...................................................
 ..............................................................
XV – representação comercial;
XVI – corretagem de seguros;
XVII – corretagem de imóveis.

Justificação

A presente emenda visa dar um tratamento tri-
butário simplificado às atividades de representação 
comercial, corretagem de seguros e corretagem de 
imóveis, que por muitas vezes não são devidamente 
valorizadas e reconhecidas pelo Governo. O exercício 
dessas atividades exige um alto grau de preparação 
técnica relacionada às várias áreas do conhecimento, 
como Direito, Economia, Administração, dentre outras.
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Nesse sentido, a adesão dessas atividades ao 
Simples é necessária para evitar a atuação de aven-
tureiros – sem qualquer controle por parte dos órgãos 
de fiscalização – tendo em vista que aderir ao Sim-
ples acarreta formalização da atividade como pessoa 
jurídica.

Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 7 – PLENÁRIO 
(Ao PLC nº 77-Complementar de 2011) 

(Sen. Aécio Neves)

Dê-se a seguinte redação ao caput do artigo 18-B 
da Lei Complementar nº 123, de 2006, constante do 
artigo primeiro do PLC nº 77 de 2011.

“Art. 1º  ..................................................
Art. 18-B. A empresa contratante de ser-

viços executados por intermédio do MEI man-
tém, em relação a esta contratação, a obri-
gatoriedade de recolhimento da contribuição 
previdenciária, nos termos da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991, com a alíquota definida 
no inciso III do artigo 18-C, tendo como base 
de cálculo o valor do contrato ou o teto defini-
do para o contribuinte individual, qual venha 
a ser o menor. (NR)

 
Justificação

Este projeto de lei contribui para ampliar a com-
petitividade do parque produtivo, ao reduzir, em parte, 
os custos tributários incidentes na produção, além de 
simplificar, para os empresários, a administração das 
exigências fiscais.

A redução de carga apresenta o corolário po-
sitivo de incentivar a formalização da mão obra 
que, em julho de 2011 (dados da pesquisa mensal 
de Emprego/IBGE), alcançou o índice de 53% da 
população ocupada, ou seja, 47% dos ocupados 
seriam informais.

A informalidade, de se reconhecer, é incentivada 
pelo elevado custo trabalhista do emprego, fato que 
incentiva a divisão destes custos dentre trabalhador e 
empregador, eliminando a formalização. Nesse sentido, 
manter o custo previdenciário para o contratante em 
20% do valor do contrato (contribuição patronal), sem 
limite, anula os incentivos de formalização da mão de 
obra que este projeto pretende gerar.

Resta claro que a intenção do atual texto, motivo 
da emenda, é prevenir arranjos ilícitos – entre contra-
tantes e contratados – que impliquem queda na arreca-
dação da Previdência Social. Nada obstante, relevante 
destacar que a alternativa esperada de comportamento 

de empregadores e contratados, perante o presente 
rigor do texto, é não formalizar o contrato.

Sala das Sessões, em 29 de setembro de 2011. 
– Senador Aécio Neves.

EMENDA MODIFICATIVA  E SUPRESSIVA  
Nº 8 – PLENÁRIO 

(Ao PLC n° 77 – Complementar de 2011)

Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 18-C 
da Lei-Complementar n° 123, de 2006, constante do 
artigo primeiro do PLC n° 77 _ Complementar, de 2011, 
suprimindo-se, por consequência, o § 2º do art. 18-C 
proposto na propositura citada em epígrafe.

“Art. 1°  ..................................................
Art. 18-C. Observado o disposto no art. 

18-A, e seus parágrafos, desta Lei Comple-
mentar, poderá se enquadrar como MEI o 
empresário individual independentemente do 
número de empregados que possua.

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

Justificação

O art. 18–C da Lei Complementar nº 123 esta-
belece o limite de um funcionário para o empresário 
individual, além de limitar, no art. 18–A, a sua receita 
máxima anual em R$60.000,00.

Este Projeto de Lei n° 77 visa a dois essenciais 
objetivos: ampliar a formalização da mão de obra e 
aumentar a competitividade das micros, pequenas e 
médias empresas.

Nesse sentido, a qual propósito serve a dupla 
restrição ao Micro empreendedor Individual (receita e 
número de empregados), uma vez que o seu ritmo de 
trabalho não necessariamente se desenvolve homoge-
neamente ao longo do tempo? O empresário individual 
pode ser um pintor com uma oferta de empreita para 
de dois meses, o que exigiria três auxiliares. Nesse 
caso, a se manter a restrição de um funcionário, o 
empresário individual não poderia se habilitar àquele 
serviço. Mais grave, ele certamente trabalharia com os 
auxiliares, sem formalizá-los. Esta seria a anulação de 
todo o esforço do atual projeto.

Assim, nossa emenda, sem se elidir da finalidade 
da norma, restringe, ao que importa o limite da receita 
de R$ 60.000,00 por ano. A forma como ele distribui a 
receita ao longo do período, assim como a sua estru-
tura de operação, não deve dizer respeito à lei.

Por consistência, suprima-se o parágrafo segun-
do do art. 18–C, proposto no PLC, que regulamenta 
as condições em que o empresário individual pode 
contratar um segundo funcionário.

Sala das Sessões, de    de 2011. – Senador 
Aécio Neves
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EMENDA ADITIVA N° 9 – PLENÁRIO 
(Ao PLC n° 77 – Complementar de 2011)

Acrescente-se o § 1° ao artigo 23 da Lei Comple-
mentar n° 123, de 2006, e renumerem-se os demais 
parágrafos deste artigo.

“Art. 23.  ................................................  
§ 1° As pessoas jurídicas sujeitas ao 

regime de apuração não cumulativa da Con-
tribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS), observadas as vedações previstas e 
demais disposições da legislação aplicável, po-
dem descontar créditos calculados em relação 
às aquisições de bens e serviços de pessoa 
jurídica optante pelo Regime Especial Unifica-
do de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído 
pelo art. 12 desta lei complementar.

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

Justificação

A inclusão deste parágrafo procura conferir se-
gurança jurídica aos contribuintes do PIS/Pasep e da 
Cofins, no sentido de lhes garantir, nos termos da lei, 
o que já vem sendo reconhecido pela Secretaria da 
Receita Federal, por meio de seu Ato Declaratório 
Interpretativo n° 15, de 26 de setembro de 2007, de 
onde se obteve a redação apresentada como emenda 
aditiva, no parágrafo primeiro.

Ademais, assim como o Ato Interpretativo da 
Receita, esta iniciativa, que espero ver acolhida, irá 
corroborar com o principio desta Lei Complementar, 
de ampliar a competitividade do parque produtivo na-
cional, na medida em que não desestimula – por con-
ferir o justo crédito fiscal – a relação comercial entre 
empresas participantes e não participantes do Simples.

Sala das Sessões, de de 2011. – Senador 
Aécio Neves.

EMENDA Nº 10 – PLEN 
(Ao Projeto de Lei da Câmara n° 77, de 2011 – 

 Complementar)

Inclua-se a expressão “e serviços” no art. 56 da 
LC nº 123 de 2006:

“Art. 56. As microempresas ou as em-
presas de pequeno porte optantes pelo Sim-
ples Nacional poderão realizar negócios de 
compra e venda de bens e serviços, para os 
mercados nacional e internacional, por meio 
de sociedade de propósito específico, nos 

termos e condições estabelecidos pelo Poder 
Executivo Federal.”

Justificação

Conforme prevê o § 14 do art. 3° da LC nº 
123/2006, modificado pelo art. 2° do PLP nº 87/2011, 
a ampliação do limite de enquadramento no Regi-
me Simples com receitas decorrentes de exportação 
também alcança a sociedade de propósito específico, 
conhecida como “Consórcio de Exportação”. Não obs-
tante, a atual redação do art. 56 da Lei Complementar 
prevê que somente as microempresas ou as empresas 
de pequeno porte que realizem compra e venda de 
mercadorias poderiam se beneficiar desse benefício.

Segundo dados do RAIS, do Ministério do Tra-
balho e Emprego, em 2008, as MPEs constituem 98% 
dos estabelecimentos formais do País e, destas, 79% 
são dos setores de comércio e serviços.

As MPEs de serviços também representam a 
maioria das empresas exportadoras do País. Segundo 
dados do Banco Central do Brasil, em 2010, 45.477 
micro e pequenos empresários realizaram exporta-
ções de serviços, contabilizando 76% do universo das 
pessoas jurídicas exportadoras de serviços do País. 
Esses micro e pequenos empresários participaram em 
somente 11% do valor exportado de serviços. Por outro 
lado, nas exportações de mercadorias, a participação 
das MPEs é ainda menos expressiva (10.149 micro e 
pequenos exportadores, 47,3% do universo e 1% do 
valor exportado).

Assim, a emenda permite que as micro empre-
sas ou as empresas de pequeno porte de serviços 
também possam se beneficiar da ampliação do limite 
de enquadramento no Regime, inclusive por meio de 
constituição de consórcios de exportação.

Sala das Sessões, – Senador Eduardo Amorim.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Concedo a palavra ao Senador José Pimentel, 
Relator designado na Comissão de Assuntos Econômi-
cos, para proferir parecer sobre as emendas de Plenário.

PARECER Nº 1.069, DE 2011 – PLEN

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente José Sarney, Srªs e Srs. Senadores, quero, pri-
meiro, agradecer, Sr. Presidente, a atenção dos nossos 
líderes, dos nossos pares, dos nossos Senadores, das 
nossas Senadoras, em trabalharem para que, neste 5 
de outubro, que é o Dia Nacional da Micro e da Pequena 
Empresa, nós possamos premiar mais de cinco milhões 
de empreendedores do Brasil que produzem riqueza.
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O nosso parecer, Sr. Presidente, com relação às 
emendas de redação de nºs 1, 2, 3 e 4 da Comissão 
de Assuntos Econômicos é pelo seu acolhimento.

Emenda nº 5, de autoria do Senador Eduardo 
Amorim: estou rejeitando; Emenda nº 6, do Senador 
Aécio Neves: também estou rejeitando; Emenda nº 
7, do nobre Senador Aécio Neves: estou rejeitando; 
Emenda nº 8, também de autoria do Senador Aécio 
Neves: estou rejeitando; Emenda nº 9, do Senador 
Aécio Neves: estou rejeitando; Emenda nº 10, do Sr. 
Senador Eduardo Amorim: também estou rejeitando.

Sr. Presidente, embora sejam todas emendas de 
mérito, muito importantes, estou fazendo isso, para que 
o Projeto de Lei nº 77, do Poder Executivo, possa ser 
aprovado sem alteração e ir à sanção.

Sr. Presidente, há 560 mil micro e pequenos 
empresários que são devedores do Fisco: ora do ISS 
municipal, ora do ICMS estadual, ora dos impostos 
federais. Se não houver essa autorização legislativa, 
eles serão todos excluídos do Simples Nacional em 
1º de janeiro de 2012. Com isso, eles terão de pagar 
os impostos anteriores e terão também de pagar os 
impostos, em seguida, como lucro presumido. Essas 
empresas todas quebrariam.

Por isso, estou rejeitando as emendas, simples-
mente para que o projeto seja aprovado sem altera-
ção e possa ir à Câmara. E assumi o compromisso, 
Sr. Presidente, juntamente com os nossos líderes e 
Senadores, de acolher tanto as emendas que foram 
apresentadas na Comissão de Assuntos Econômicos, 
como também as emendas apresentadas aqui, em 
plenário, em outro projeto, o Projeto nº 467, de 2008, 
para que possamos ali complementar essas demandas 
justas e necessárias das micro e pequenas empresas.

Portanto, a rejeição que estamos fazendo hoje 
a essas emendas é simplesmente para que a Lei do 
Simples Nacional possa ter essas alterações de ime-
diato e para que, em seguida, os nossos Senadores 
e as nossas lideranças possam construir um chama-
do projeto paralelo no 467, de 2008, que já está em 
plenário, para que possamos acolher essas matérias 
justas e importantes.

Lembro aqui, muito bem, uma emenda do Se-
nador Aloysio Nunes Ferreira, em que ele propõe que 
o empreendedor individual possa ter o que chamo de 
menor aprendiz – muito importante. Mas fui a ele, pes-
soalmente, para conversar, dizendo que estava fazendo 
a rejeição, para que essa matéria pudesse ir a plenário.

Estamos, Sr. Presidente, com esta decisão hoje, 
beneficiando 5.529.797 empreendedores do Brasil, que 
são responsáveis por 59% dos empregos formais do 
País e que são a base da nossa economia.

Por isso, peço o voto dos nossos Pares a fim de 
que possamos ter, por unanimidade, a aprovação des-
ta matéria que, eu diria, é uma matéria do bem, pois 
ganha a sociedade brasileira, ganha o pacto federativo 
e ganha o Congresso Nacional.

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

AP) – O parecer é contrário às emendas apresentadas.
Há, sobre a mesa, um requerimento de destaque, 

sendo autor o Senador Romero Jucá.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 1.232, DE 2011

Destaque de disposição para votação 
em separado.

Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, 
da emenda nº 4-CAE apresentada ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 77, de 2011 – Complementar.

Sala das Sessões, – Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, gostaria de explicar que o requerimento de 
destaque é exatamente para retirar uma das emendas 
de redação feita pelo Relator, a emenda nº 4, porque 
foi dado um parecer pela Mesa colocando que essa 
emenda não seria de redação. Logo, haveria dúvida 
e poderia colocar em risco o projeto. Assim, estamos 
retirando a referida emenda por meio do requerimento 
de destaque, para o qual peço a aprovação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em votação o requerimento de destaque.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
A emenda é destacada para votação posterior.
Vamos proceder, agora, à votação da matéria.
Peço que preparem o painel para que os Srs. 

Senadores possam votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Ape-
nas para pedir a V. Exª que registre o meu voto nas 
votações nominais anteriores, já que estava ausente 
por motivo de força maior. Meu voto foi com o PSDB 
evidentemente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Ata registrará o desejo de V. Exª.
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O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Para encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Para encaminhar a votação, Senador Marcelo 
Crivella.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, gostaria apenas de parabenizar o 
Relator. O Senador Pimentel apresentou um relatório 
preciso, conciso e que se impõe. As pequenas e micro-
empresas empregam 90% do povo brasileiro, da nossa 
gente sofrida e valente. E eles hoje, aqui, estão rece-
bendo o reconhecimento meritório e justo desta Casa 
pelo seu esforço. Eles estão tendo um alívio tributário

Eu só gostaria de pedir ao Senador José Pimen-
tel que não parasse o seu trabalho por aqui. Ele que 
é um expert em tributação. É que temos um problema 
que aflige e muito as pequenas e microempresas, que 
é a substituição tributária.

Senador Pimentel, temos um problema que aflige 
muito as pequenas e microempresas, que é a substi-
tuição tributária. A substituição tributária é um artifício 
em que os fiscos estaduais tiram o efeito dessa lei que 
estamos votando aqui agora. Senador Jucá, V. Exª, que 
é o Líder do Governo, precisa apoiar o projeto do Pi-
mentel. O Pimentel tem um projeto para que pequena 
e microempresas não paguem substituição tributária. 
Enquanto elas pagarem substituição tributária, os be-
nefícios dessa lei acabarão não sendo efetivos. 

Sr. Presidente, de qualquer forma, quero enca-
minhar o voto “sim”, parabenizando o relator.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Para encaminhar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Para encaminhar, já darei a palavra a V. Exª. 
Está inscrito antes o Senador Antonio Carlos Valadares.

Mas quero esclarecer ao Plenário que é a votação 
do projeto sem prejuízo das emendas e do destaque, 
que votaremos posteriormente.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Exatamente, Sr. Presidente, registrar que teremos 
outra votação nominal, que é a votação do destaque.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Sim, teremos a votação das emendas...

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Sr. Presidente, depois para orientar a votação.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Para 
encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª tem a palavra, Senador Demóstenes.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora-
dor.) – O DEM vota “sim”, Sr. Presidente. Considera-
mos que é um processo importante para as pequenas 
e microempresas. Com certeza, queremos incentivar 
ainda mais. Com relação às outras matérias trazidas 
à discussão, vamos ter oportunidade de discuti-las em 
outro projeto de lei complementar. De sorte que vota-
remos “sim”, Sr. Presidente.

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

Com a palavra...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 

Presidente, para...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador Antonio Carlos Va-
ladares.

V. Exª falará em seguida.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-

co/PSB – SE. Para encaminhar a votação. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, quero me manifestar 
favorável a esta matéria em nome do Partido Socia-
lista Brasileiro,o PSB, de vez que os micro e peque-
nos empreendedores têm contribuído enormemente 
para a geração de empregos em nosso País. Mais 
de 70% dos empregos com carteira assinada provêm 
das atividades desenvolvidas por essas empresas. É 
um verdadeiro fenômeno o crescimento, no Brasil, da 
montagem de pequenos empreendedores. Só no ano 
de 2010, 617.836 empresas se habilitaram a participar 
do programa do Simples. E essa participação, Sr. Pre-
sidente, é benéfica não só para o pequeno empreen-
dedor como também para o nosso País, porque gera 
emprego, gera renda, os Estados e os Municípios e a 
própria União se beneficiam da renda gerada nessa 
atividade econômica.

Quero destacar também que a atualização dos 
limites para participação no Supersimples é da mais 
alta importância. A microempresa passa de 240 mil 
para 360 mil anuais, e a pequena, de 2,4 milhões para 
3,6 milhões. No caso de exportação, esse limite, para a 
pequena empresa, por exemplo, dobra, isto é, ela tem 
duas possibilidades: crescendo ou aqui internamente 
vai ter o limite aumentado, os seus débitos serão con-
siderados na base de 60%. 

Enfim, quero dizer a V. Exª que esta alteração 
para modificar a Lei Complementar nº 123 vem ao 
encontro do desenvolvimento de nosso País. Por isso, 
votamos favoravelmente e achamos que o Governo 
está na direção certa: apoiando a microempresa, que 
interfere tanto no desenvolvimento do nosso País, está 
apoiando, sem dúvida alguma, a geração de milhares 
e milhares de empregos a cada ano. 
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Por isso, justificam-se as facilidades que devem 
ser utilizadas por elas, a fim de que cresçam mais, 
com apoio do Governo Federal, do Senado e da Câ-
mara dos Deputados. Meus parabéns aos pequenos 
empreendedores do Brasil! 

E aqui existem vários representantes das pe-
quenas e das microempresas. Posso destacar aqui 
um dos grandes assessores dessa área, que é o Dr. 
Bruno, que esteve recentemente no Estado de Ser-
gipe promovendo uma palestra na qual mostrou aos 
nossos empresários a importância das atividades em-
presariais desenvolvidas no Brasil pelas micro e pelas 
pequenas empresas. 

Agradeço a V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

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

Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Presidente, este projeto de lei se refere à ampla 
maioria da economia nacional. Como já foi destacado 
pelo Senador Valadares, 75% das carteiras de trabalho 
assinadas na iniciativa privada vêm das pequenas e 
das médias empresas. Portanto, eu queria, Senador Pi-
mentel, parabenizar, cumprimentar V. Exª pelo relatório.

Agora, quero insistir: temos de ir adiante. E V. Exª 
já se comprometeu aqui no sentido de que as meritó-
rias emendas apresentadas na Comissão de Assuntos 
Econômicos serão recebidas em projeto futuro.. E aqui 
quero aquiescer à preocupação de V. Exª, porque é ur-
gente a aprovação desse projeto de lei em benefício 
da média e da pequena empresa no Brasil. 

Temos que avançar mais. Se 75% da economia 
nacional é pequena, média e microempresa, os finan-
ciamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social deveriam ser, na sua maioria, 
para esses 75%, que são as pequenas, médias e mi-
croempresas.

Lamentavelmente, não é o que ocorre. Como re-
centemente vimos nos casos de fusões e nos casos já 
anunciados e debatidos inclusive neste Senado, boa 
parte dos financiamentos do BNDES têm ido, lamenta-
velmente, para o grande capital nacional e em alguns 
momentos inclusive para o capital internacional. 

Os investimentos do BNDES devem ser voltados 
para estes a que nós estamos votando favoravelmente, 
na noite de hoje, no Senado, porque a pequena, a média 
e a microempresa são as que mobilizam a economia 
brasileira. São as pequenas, médias e microempresas 
que empregam neste País e elas são, lamentavelmen-

te, prejudicadas por um sistema tributário que ainda é, 
no Brasil, regressivo. 

Nós ainda temos, no Brasil, um sistema tributário 
que tributa mais aqueles que menos têm e tributa me-
nos aqueles que mais têm. Nisso está o mérito desse 
projeto de lei e por isso eu queria cumprimentar o Go-
verno e o Senador Pimentel pelo seu relatório. Mas que 
não paremos por aqui. Que nós avancemos mais no 
apoio à pequena, à média e à microempresa. Que nós 
avancemos mais destinando os recursos do BNDES 
a estes. Que avancemos mais destinando fomento e 
crédito público a estes, porque são os que mobilizam 
a economia nacional.

Por isso, o Partido Socialismo e Liberdade votará; 
a nossa bancada, eu e a Senadora Marinor, votare-
mos favoravelmente e com os louvores necessários à 
relatoria e ao projeto que hoje debatemos. 

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr. 
Presidente, para encaminhar pelo PT.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente?

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Pelo PT, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Eu inscrevo V. Exª para encaminhar. Mas consulto 
o Plenário: nós iríamos abrir o painel porque vamos ter 
quatro votações e seria o tempo de cada orador fazer 
seu pronunciamento.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Pode ser.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente, apenas para orientar a votação, em nome 
do PSDB que ainda não o fez.

O PSDB vota favoravelmente e registra o fato de 
ter sido o Senador Paulo Bauer importante relator do 
projeto do Simples na Câmara dos Deputados. Essa cor-
reção é absolutamente necessária e vem em boa hora.

Tivemos apenas duas correções desde a origem 
do Simples: uma no Governo de Fernando Henrique 
Cardoso e outra, no Governo Lula. Essa é a terceira 
correção. 

Queremos registrar também como importante o 
fato, tanto do Senador Pimentel quanto de o Senador 
Romero Jucá, em nome do Governo, assumirem o com-
promisso de que emendas que forem apresentadas, 
por exemplo, pelo Senador Aécio Neves, pelo Senador 
Aloysio Nunes, serão acolhidas em projeto posterior, 
aprimorando a proposta que hoje aprovaremos. E exa-
tamente esse entendimento se dá em função da urgên-
cia, do desejo de todos nós de oferecer à pequena e 
microempresa no País uma legislação adequada aos 
novos tempos, já que são grandes impulsionadoras do 
desenvolvimento nacional. 
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Eu vou então proclamar o resultado e, em 

seguida, abrir o painel para que nós continuemos a 

discussão. 

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 

– PE) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senador Jarbas Vasconcelos. 

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB – 
PE.) – Sr. Presidente, apenas para justificar meu voto 
“não” na votação anterior. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – SIM: 55; nenhum voto NÃO; nenhuma abstenção. 

Total: 55. 
O projeto foi aprovado. (Palmas.)
Agora vamos proceder à votação, em globo, das 

Emendas de 1 a 3, de parecer favorável, sem prejuízo 
da Emenda nº 4 da CAE que foi destacada e que será 
objeto de uma outra votação.

Com a palavra o Senador... 
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Pela ordem, 

Sr Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 

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

– AP) – V. Exª está inscrito. 
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Eu posso 

fazer um registro? Nas votações anteriores eu votei 
com o meu Partido.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Pela ordem, Sr. Presidente. 

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

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR.) – 
As emendas que serão votadas agora são as que têm 
parecer contrário? 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Votação das Emendas de 1 a 3, de parecer 
favorável...

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Então, a Liderança do Governo...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – ... sem prejuízo do destaque oferecido pelo 
requerimento de V. Exª.

O SR. ROMERO JÚCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
A Liderança do Governo encaminha o voto “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – O DEM vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Somos favoráveis à emenda.

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

Os Senadores e Senadoras já podem votar. 
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr. 

Presidente, para orientar.
O Partido dos Trabalhadores orienta o voto “sim” 

nesta votação, ao tempo em que inclusive aqui come-
moramos este importante momento de atendimento a 
essa que é uma das estruturas mais importantes neste 
cenário macroeconômico que estamos enfrentando, 
onde a micro e a pequena empresa têm desempe-
nhado papéis decisivos, com a abertura de postos de 

trabalho, a capilarização e incentivo, principalmente 
à economia local, e o desafio da inclusão produtiva.

Portanto, esse não é um projeto que pode ser 
lido como benefício ou isenção para a atividade eco-
nômica, mas, sim, como uma inserção dessa impor-
tante atividade econômica para sustentar e lastrear, 
principalmente, o nosso reforço no que diz respeito à 
economia interna, diante do enfrentamento da crise 
internacional.

Portanto, está de parabéns o nosso Relator, José 
Pimentel. E fica aí esse compromisso para o processo 
posterior no que diz respeito, principalmente, à anteci-
pação das receitas, um compromisso assumido pelo 
relator, pelo líder do Governo, para que nós tratemos 
isso em outra matéria. Mas fica aqui a grande vitória 
do setor no País inteiro, para as micro e pequenas 
empresas. 

Muito obrigado.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Para enca-

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

– AP) – Senador Magno Malta, V. Exª está inscrito em 
segundo lugar.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Só para 
encaminhar, Sr. Presidente. O Partido da República 
encaminha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O Partido da República encaminha o voto “sim”.

Com a palavra o Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr. 

Presidente, apenas para reiterar aquilo que aqui já foi 
dito sobre a importância dessa matéria. É uma matéria 
muito mais da sociedade brasileira do que de governo. 

Merece o Senador Pimentel nossos cumprimen-
tos, assim como o Senador Paulo Bauer, pelo trabalho 
que fez na Câmara.

Uso a palavra apenas para reiterar aquilo que 
aqui foi colocado pelo Líder Álvaro Dias. Houve aqui 
o compromisso expresso do Líder do Governo, o Se-
nador Romero Jucá, e também do Relator da matéria, 
Senador José Pimentel, de numa outra proposta, que 
caminhará ou que já está caminhando, de dar veloci-
dade a ela, a partir de agora. Serão incluídas algumas 
correções e aprimoramentos que, através de emendas, 
foram apresentados, não apenas por mim, mas pelo 
Senador Aloysio, pelo Senador Armando Monteiro, 
e por outros Senadores, como o Senador Walter Pi-
nheiro, que buscam dar maior segurança jurídica ao 
microempresário com a melhora do texto. 

Eu dou aqui apenas um exemplo: tira a necessida-
de de que a microempresa seja limitada pelo número de 
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empregados, ficando a limitação pelo seu faturamento. 
Não há sentido que o microempresário deixe de ter ali, 
numa empreitada eventual, por exemplo, a possibilidade 
de contratar um, dois ajudantes de forma formalizada, e 
não informalmente, como ocorre em grande parte hoje.

São alguns aprimoramentos que acredito deverão 
ser observados e acatados por aqueles que vierem a 
relatar a nova matéria.

Ficam aqui, Senador Pimentel, os meus cumpri-
mentos. O Senador Federal hoje proporciona a mui-
tos empreendedores, micro e pequenos empresários, 
brasileiros, maior segurança jurídica e maior estímulo 
ao seu empreendedorismo.

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

V. Exª está inscrito, Senador Renan.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 

– Muito obrigado.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presi-

dente, dentro da mesma linha, o PTB votou “sim” e 
vai continuar votando sempre a favor da geração de 
emprego neste País, principalmente pelos micro e pe-
quenos empresários.

O dia de hoje é um dia para ser comemorado, 
porque projeto tão importante foi aprovado por unani-
midade. Associamo-nos ao Líder do Governo, Senador 
Romero Jucá, para o aproveitamento dessas emen-
das, já que foram emendas importantes na correção 
do texto e que podem ser aproveitadas hoje, tendo em 
vista que essa matéria voltaria à Câmara. 

Agora, com um novo texto sendo construído, 
quando vier para esta Casa novamente, pode ter cer-
teza de que o Partido Trabalhista Brasileiro vai estar 
sempre do lado dos pequenos e micro empresários, 
porque 75% das carteiras assinadas neste País são 
dos micro e pequenos empresários que geram empre-
go neste País e, mais do que isso, 88% dos empregos 
gerados neste País o são pelos microempresários. Por 
isso, sempre contam com o nosso apoio determinado. 
O PTB votou fechado nesta questão e votará sempre.

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

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Sr. Presidente, a recomendação da Liderança do 
PMDB é o voto “sim”, com os cumprimentos ao Sena-
dor José Pimentel.

Rapidamente, gostaria de lembrar um fato: foi exa-
tamente esta Casa do Congresso Nacional que, depois 
de um estudo do Sebrae, criou uma comissão que pro-
pôs a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Após um 
amplo debate, de uma longa discussão em defesa da 
pequena e micro empresa neste País, com incentivos, 
com estímulos, com crédito, nós tivemos, Sr. Presidente 
– nunca é demais lembrar – dificuldades para pôr em 
prática a Lei Geral da Pequena e Micro Empresa. Nós 

tivemos que fazer um acordo aqui no Senado Federal, 
o Ministro Mantega veio ao Senado Federal e, a partir 
daí, conseguimos a implantação do Supersimples. De 
modo que, mais do que nunca, é preciso lembrar isso 
e, mais uma vez, colaborar pelo que o Supersimples 
significa para o nosso Brasil, para economia, para ge-
ração de emprego e renda e para o desenvolvimento.

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

– AP) – Obrigado Senador Renan Calheiros.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

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

– AP) – Já darei a palavra pela ordem.
Senador Renan Calheiros, quero agradecer so-

bretudo porque V. Exª falou do Estatuto da Pequena e 
Micro Empresa. Esse projeto foi de minha autoria. Tive 
oportunidade de apresentá-lo ao Congresso Nacional, 
e foi aprovado.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador Armando Rollem-
berg, que está escrito em primeiro lugar...

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Rodrigo Rollemberg.

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

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, quero cumprimentar o ilustre Senador José 
Pimentel. Sou testemunha da sua luta em defesa das 
micro e pequenas empresas ainda como Deputado Fe-
deral. Cumprimentar também o Senador Paulo Bauer. 

Entendo que aprovação desse projeto é da maior 
importância para o Brasil. As empresas que movimen-
tam a economia deste País. As empresas que movi-
mentam a economia desse país, que geram a maioria 
dos empregos são micro e pequenas empresas.

Além de ampliar o limite, quero registrar o fato 
de se estar dobrando o limite das microempresas que 
tem o caráter exportador, além de se estar ampliando 
os limites para o microempreendedor individual.

Daqui a pouco, iniciar-se-á aqui, no Distrito Fede-
ral, a Feira do Empreendedor, onde teremos um grande 
número de micro e pequenos empresários. Será uma 
grande oportunidade para anunciar esse importante 
projeto que o Senado aprova neste momento.

Parabéns, Senador Pimentel.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Vou encerrar essa votação e, depois, votare-
mos a Emenda nº 4, destacada.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Votaram SIM 52. Nenhum voto NÃO; e nem 
abstenção.

As emendas foram aprovadas.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 

– O quórum está caindo, Sr. Presidente. Precisamos 
votar rápido, que o quórum está caindo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Vamos, agora, proceder à votação da Emenda 
nº 4, destacada, com o parecer contrário do eminen-
te Relator. É de autoria do Senador Jucá o destaque.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – A 
Liderança do Governo encaminha o voto “não”, Sr. Pre-
sidente. Nós vamos retirar essa emenda de redação.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – O DEM vota “não”, Sr. Presidente. 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – O 
PSDB vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – O 
PT encaminha o voto “não”, Sr. Presidente.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – O 
PP vota não, Sr. Presidente.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente, o PRB vota “não”, lembrando o com-
promisso do Senador José Pimentel de apresentar o 
projeto para proibir cobrança de substituição tributária 
para pequena e microempresa.

Senador Pimentel, lembre-se do seu compro-
misso.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – O PTB vota 
“não”.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Sr. Presidente, o PMDB recomenda o voto “não”.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente, o PSOL vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Eu concedo a palavra ao Senador Paulo Bauer.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Mui-
to obrigado, Sr. Presidente.

Apenas quero registrar que vivo um momento 
de muita alegria e de muita satisfação, porque cons-
tato que a micro e a pequena empresa no nosso país 
conseguem hoje um grande ponto positivo com a atu-
alização das tabelas de enquadramento.

Como aqui já foi dito pelo Líder da minha banca-
da, pelo Senador Aécio Neves, tive o privilégio de ser 
o relator da lei que instituiu o Simples no Brasil. Nós 
sabemos que ela foi a última lei a criar uma condição 
nova de enquadramento e de pagamento de tributos, 
com menos tributos para mais gente estar dentro da 
legalidade, prosperando e fazendo o Brasil crescer.

Certamente o trabalho do Senador José Pimentel 
merece nosso aplauso. A votação dessa matéria no 

Dia da Pequena e Microempresa faz a nossa alegria 
e a nossa manifestação de aplauso se apresentar. 

Devo dizer a V. Exªs, Srs. Senadores e Srªs. Se-
nadoras, que Santa Catarina, que é o paraíso da mi-
croempresa tem no empreendedor do nosso Estado, 
que conduz o seu negócio, um exemplo de contribuição 
para o desenvolvimento do País.

Aliás, é preciso mencionar e registrar que o Sim-
ples foi criado no Governo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso e manteve-se, até a presente data, 
como uma demonstração de acerto tributário, de acerto 
em nome do desenvolvimento do País. 

Sr. Presidente, é importante registrar que não 
existe pequeno e microempresário; existem pequenas 
e microempresas conduzidas por grandes empresários. 
Quem conduz algo pequeno, algo médio e, com isso, 
faz o Brasil crescer e gera empregos é, sem dúvida 
nenhuma, um grande empresário.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney -Bloco/PMDB 
– AP) – Concedo a palavra a Senadora Ana Amélia. 

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Caro 
Presidente, queria reforçar todas as referências posi-
tivas a respeito da importância dessa votação e pela 
aprovação, por unanimidade, do projeto de lei relatado, 
com muita competência, pelo Senador José Pimentel.

O Senador Paulo Bauer disse que Santa Catari-
na é o paraíso das microempresas, o Rio Grande do 
Sul também o é, Senador Paulo Bauer. O Brasil tam-
bém é o paraíso da microempresa. Essa lei ajuda a 
torná-lo ainda mais e a ampliar a formalidade para o 
microempreendedor. 

Sr. Presidente, hoje é o Dia Nacional da Microem-
presa, porque foi escolhido em homenagem ao dia da 
promulgação da Lei Geral da Microempresa, em 1999, 
como V. Exª se referiu.

No início do mandato, pedi para incluir na Or-
dem do Dia – e V. Exª aprovou e incluiu na Ordem do 
Dia – o Projeto de Lei nº 467, de 2008, de autoria da 
ex- Senadora, agora Ministra da Articulação, Ideli Sal-
vatti, permitindo o ingresso de diversas atividades no 
Simples, entre as quais as de corretores de seguros 
e representantes comerciais.

Como já manifestaram aqui os oradores que me 
antecederam, o projeto aprovado agora – e o próprio 
relator reconhece –, precisa de novos avanços para a 
inclusão de outras categorias. 

Como disse também o Senador Aécio Neves, 
deve-se estabelecer o critério para definir a participa-
ção pelo faturamento e não pela atividade da empre-
sa. Também concordo e defendo que o BNDES deve, 
como disse o Senador Randolfe Rodrigues, entrar com 
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linhas de financiamento de capital de giro para essas 
pequenas empresas. 

É dessa forma que esta Casa contribui decisi-
vamente, no momento de crise internacional, para 
estimular o microempreendedor brasileiro e do meu 
Estado, o Rio Grande do Sul, a prosperar e, um dia, 
ultrapassar o limite da sua produtividade, sendo médio, 
sendo grande. Esse é o desejo de todos, Sr. Presidente. 

Muito obrigada.

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PT 
– AP) – Vou encerrar esta votação. Vamos abrir para 
a última votação, e darei a palavra ao Senador Luiz 
Henrique, ao Senador Blairo Maggi e aos outros Se-
nadores que estão inscritos.

Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PT – 
AP) – SIM, 06 votos; NÃO, 48. 

Nenhuma abstenção.
54.
As Emendas foram rejeitadas.
Agora, vamos proceder à votação das últimas 

emendas, que são de 5 a 10, de parecer contrário do 
Relator.

Os Srs. Senadores já podem votar. 
Concedo a palavra ao Senador Luiz Henrique.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – A 

Liderança do Governo encaminha o voto “não”. Essas 
emendas têm parecer contrário ao do Relator; portan-
to, não devem fazer parte do projeto. O voto é “não”.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – O DEM vota “não”.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– O PSOL vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP - AL) – O 
PP vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A 
Minoria vota “não”, Sr.Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PT – 
AP) – O Senador Luiz Henrique com a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – O 
PSDB vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, eu quero assinalar que o movimento da 
microempresa nasceu em Blumenau, quando organi-
zou-se a primeira microempresa catarinense e prova-
velmente brasileira. Essa microempresa chamava-se 
Acimpevi. Está presente o Presidente da sucessora 
da Acimpevi, que é a Associação das Microempresas 
blumenauenses, a Ampe, o microempresário Amarildo 
Ramos. Assim também encontra-se presente o empre-
sário Gean Marcos Dombroski Corrêa, Vice-Presidente 
da Ajorpeme, que é uma das associações pioneiras. 

Essa lei é fundamental porque beneficia a em-
presa que mais emprega e, assim, mais contribui para 
o desenvolvimento do nosso País. 

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra o Senador Blairo Maggi.

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Presidente, 
na votação anterior... Estou tão acostumado a votar 
“sim” que acabei votando contrariamente à orientação 
do meu Partido e à minha vontade também. Então, eu 
gostaria de refazer o meu voto, que foi “sim” para o 
voto não na votação anterior. 

Tenho Pedro Taques como testemunha de que 
foi um erro. 

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Nos nossos Anais constará a retificação de V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente, José Sarney, nós estamos encerrando as 
votações, e eu queria declinar de minha fala como Líder. 

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

– Muito obrigado a V. Exª.
Com a palavra o Senador Armando Monteiro, 

que a pediu. Em seguida, o Senador Ferraço, Senador 
Mário Couto e Senador Benedito de Lira.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, eu quero apenas manifestar, Presidente, como 
membro da Frente Parlamentar das Micro e Pequenas 
Empresas, a minha satisfação com essa grande con-
quista que podemos hoje compartilhar, inclusive atra-
vés de votações que se realizaram de forma unânime. 

Creio que todos no Brasil reconhecem essa imen-
sa energia empreendedora do País e, sobretudo, a 
contribuição que o setor dos pequenos negócios ofe-
rece ao Brasil. 

É evidente que gostaríamos de ter avançado 
mais. O nosso Relator, Pimentel, produziu um relatório 
equilibrado e deu uma contribuição importante a essa 
discussão, mas não pôde acolher algumas emendas 
porque esse processo voltaria à Câmara dos Deputa-
dos. Mas temos, sim, a possibilidade de trabalhar para 
avançarmos mais. 

Há pontos muito importantes que não foram con-
templados: a ampliação do alcance do Simples, con-
templando outras categorias e, sobretudo, o setor de 
serviços; lembro ainda a questão da substituição tribu-
tária, que vem penalizando fortemente o setor; e ainda 
a vedação, para que as empresas, inscritas no Simples, 
possam fruir incentivos fiscais em outras áreas, o que 
me parece algo absurdo. 

Então, ao mesmo tempo em que registramos a 
conquista, temos que renovar o compromisso de avan-
çar mais para criarmos um ambiente mais favorável 
aos pequenos negócios no Brasil.

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

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

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente, eu queria fazer público o registro do meu 
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aplauso à votação que estamos concluindo neste mo-
mento e relembrar o encontro que tivemos quando V. 
Exª era Presidente do Senado, na sua gestão anterior, 
numa reunião de líderes, quando eu ainda era Líder do 
Democratas – àquela época, PFL – e fizemos a pactu-
ação do primeiro Simples, a primeira grande redução 
da carga tributária sobre as pequenas empresas do 
Brasil. Isso faz algum tempo, faz alguns anos, e fizemos 
uma votação que, por unanimidade, aprovou o primeiro 
Simples. Nós estamos agora, neste momento, sob a 
Presidência de V. Exª, ampliando os tetos do empreen-
dedor individual e do beneficiário do Sistema Simples. 

Essa é uma matéria que é a própria figura do meu 
Partido, que luta contra o aumento de carga tributária, 
que luta pela competitividade como forma de oferecer 
emprego e oportunidade de renda para as pessoas. 

Nós entendemos que no regime capitalista a pe-
dra de toque para você produzir eficiência e, pela via 
da eficiência, competitividade e, pela competitividade, 
manutenção permanente e sustentada de emprego é 
você, entre outras coisas, oferecer uma carga tributária 
civilizada, compatível com a capacidade empreendedo-
ra do pequeno, aquele que tem 2, 3, 4 ou 5 empregados 
ou aquele que é empregado de si próprio, que é o que 
nós estamos fazendo. Nós estamos incorporando uma 
massa maior de beneficiados ao Sistema Simples pela 
elevação do teto que votamos anteriormente e que, pela 
matéria de hoje, é ampliado, agregando milhares de 
novos beneficiados, possibilitando, evidentemente, a 
ampliação de emprego e de crescimento da pequena 
e da microempresa no Brasil, que em qualquer regime 
capitalista é a base de sustentação da economia como 
desejamos que aconteça no nosso País.

Quero, portanto, registrar com alegria o trabalho 
que há algum tempo fiz como Líder e que neste mo-
mento estamos completando, parabenizando o Con-
gresso Nacional e a capacidade de entendimento das 
Lideranças políticas desta Casa de produzirem aquilo 
que é o possível, o texto possível. Se não é o desejável, 
é pelo menos o possível e a compatibilização entre a 
necessidade de crescer, de fazer o pequeno crescer 
pela desoneração fiscal e a cessão do imposto que 
os Estados estão oferecendo pela matéria que neste 
momento estamos aprovando.

O meu voto é entusiasticamente “sim”.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador Ricardo Ferraço.
Senador Paulo Davim.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Sr. Presidente.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Quer se inscrever? Eu vou inscrever, porque 
temos vários inscritos aqui.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Sr. Presidente.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. Pre-
sidente, eu gostaria apenas de registrar o meu voto 
favorável a esse PLC, seguindo a orientação da Lide-
rança do Governo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª será atendido.

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sr. Presi-
dente, eu gostaria de me inscrever também.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Sr. Presidente.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Sr. Presidente, só para lembrar que quem é fa-
vorável nesta votação vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Quem é favorável vota “não”.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Senado da 
República dá um voto relevante na direção de aprimorar, 
de aperfeiçoar, de melhorar, enfim, as condições para 
que a micro e a pequena empresa, no Brasil, possam 
continuar representando, possam continuar propician-
do toda a capacidade empreendedora dos brasileiros.

Estão de parabéns o Senador Pimentel, pelo 
trabalho que fez, e o Senado, por ter adotado essa 
iniciativa.

Quero também, Sr. Presidente, fazer um agrade-
cimento a V. Exª e agradecer ao Plenário do Senado 
pela forma diligente com que aprovou uma operação 
de crédito de US$250 milhões para o meu Estado.

Nós demos muito duro em nosso Estado para 
que nós resgatássemos o equilíbrio financeiro, para 
que nós recuperássemos a nossa capacidade de in-
vestimento. Foi necessário um trabalho duro. Foram 
quase oito anos de um trabalho sem trégua, liderado 
pelo ex-Governador Paulo Hartung, e hoje continuado 
pelo atual Governador, Renato Casagrande.

Essa é uma vitória importante, porque vai per-
mitir ao nosso Estado a recuperação, a reabilitação e 
a implantação de pelo menos outros 400 quilômetros 
de novas rodovias estaduais, o que vai assegurar mais 
conforto e mais segurança aos seus usuários, assim 
como vai melhorar a competitividade das nossas ro-
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dovias, que é um vetor importante e estratégico de 
desenvolvimento econômico.

Então, agradeço ao Plenário do Senado e a V. 
Exª, pela forma diligente e célere com que aprovamos 
essa importante operação de crédito para o meu Es-
tado, o Espírito Santo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Muito obrigado e parabéns ao Espírito Santo.

Com a palavra o Senador Benedito de Lira.
Senador Moka, V. Exª já está inscrito.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Sr. 

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senado Federal, 
na noite de hoje, está praticando ações legislativas da 
maior importância.

Um fato interessante me chamou a atenção nas 
principais votações, pelo menos é um fato inédito neste 
ano: a votação unânime de um projeto de lei. 

Quero cumprimentar, nesta oportunidade, a Pre-
sidenta Dilma, pelo encaminhamento da matéria, pela 
sensibilidade que tem tido e pela abertura que está 
dando, o que significa dizer que ela está realmente 
se preocupando com os pequenos do nosso País, Sr. 
Presidente.

V. Exª citou, há poucos instantes, que foi autor 
de um projeto da maior importância. Está-se dando 
sequência com esse, porque investir no pequeno e no 
médio é fazer com que esta Nação cresça cada vez 
mais, porque a geração de emprego, Sr. Presidente, 
existe exatamente em função desses três segmentos: 
do pequeno, do médio e do microempresário. Esses 
é que fazem a geração de emprego. E, como disse o 
Senador Bauer, não é um pequeno empresário; é um 
grande empresário, porque gerir com as dificuldades 
inerentes à atividade comercial hoje, quando todos 
têm outras atividades, é de fundamental importância. 

Que esta Casa também, através do Governo, 
através da Liderança do Governo e com a ação de V. 
Exª, possibilite a abertura de linhas de crédito.

Nós já aprovamos aqui muitos bilhões de reais 
este ano através dos recursos do Tesouro Nacional 
para o BNDES, para atender aos grandes empresá-
rios, aos grandes investimentos deste País. É preciso 
abrir uma linha de crédito com juros compatíveis com 
a ação de cada um.

Por isso, Sr. Presidente, cumprimento o Senado 
Federal na noite de hoje por essas atitudes que temos 
adotado aqui, parabenizando os micros e os pequenos 
empresários, porque estão começando a ter oportuni-
dades. Esperamos que tenham muito mais daqui por 

diante. E o meu Partido tem como meta exatamente 
prestigiar e apoiar essas iniciativas.

Muito obrigado.

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

Com a palavra o Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 

– Sr. Presidente, apenas para dizer que às vezes o tra-
balho não parece assim tão importante. Parabenizo o 
grande avanço, sobretudo no momento de crise. Isso 
vai, sem dúvida nenhuma, estimular as pequenas e as 
microempresas. Isso é muito importante.

Quero parabenizar o Relator, Senador Pimentel, 
e também o Líder do Governo no Senado, Senador 
Romero Jucá. Sou testemunha do esforço pessoal do 
Senador Romero Jucá, atendendo a demandas inclu-
sive do meu Estado, do Governador André Puccinelli. 

Votações como essa só ocorrem nesse clima 
quando homens e mulheres realmente querem um 
entendimento e torcem para que a votação chegue a 
bom termo. Torço para que esse clima seja mantido 
quando da votação dos royalties dos Estados. É fun-
damental garantir o clima de entendimento.

Parabenizo mais uma vez o Senador Pimentel e 
o Líder do Governo, Senador Romero Jucá. 

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, Senador Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem de inscrição, a Senadora Ana Rita 
está em primeiro lugar. A seguir, Senador Inácio Ar-
ruda, Senador Sérgio Souza e Senadora Lúcia Vânia.

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, também gostaria aqui 
de me manifestar sobre o projeto que ora estamos 
discutindo: o Simples Nacional. 

Na verdade, o Simples Nacional ou o Supersim-
ples, como é conhecido, causou uma grande revolução 
no nosso País, possibilitando o fortalecimento das mi-
cros e pequenas empresas existentes, trazendo, com 
certeza, para a formalidade milhões de empresários, 
que, pela burocracia e pela dificuldade de pagar os 
impostos, estavam na informalidade. Então, o Super-
simples favorece a vida de muitos trabalhadores e tra-
balhadoras deste País.

Quero aqui, Sr. Presidente, destacar que, no ano 
de 2010, 56% dos empregos com carteira assinada, 
gerados no País, foram das micros e pequenas empre-
sas. Segundo os dados do IBGE, as micros e pequenas 
empresas correspondem a 98% das empresas formais. 
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Quero trazer também aqui, neste momento, al-
guns dados do Estado do Espírito Santo, que conside-
ro importantes, porque são aproximadamente 120 mil 
empresas formalizadas hoje. Dessas empresas, 90% 
são micros ou pequenas, sendo que mais ou menos 
40 mil destas são optantes do Simples Nacional. 

Isso quer dizer, Sr. Presidente, que a empresa 
capixaba hoje também tem uma grande dependência 
das micros e das pequenas empresas para geração 
de emprego e renda. Portanto, Sr. Presidente, quero 
aqui parabenizar as micro e pequenas empresas, o 
Senador Pimentel e o Senador Paulo Bauer, pela re-
latoria do projeto, e também todos os Senadores que 
aqui já se pronunciaram em favor das micro e peque-
nas empresas.

Era isso que eu gostaria de dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada.

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

Com a palavra, o Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 

– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro, eu 
quero cumprimentar o trabalho do Senador Pimentel, 
que relatou uma das matérias mais importantes do ano 
de 2011 do Senado Federal e do Congresso Nacional, 
porque é uma matéria que vem da Câmara Federal, de 
iniciativa da Presidente Dilma, que visa a olhar ainda 
mais para as pequenas empresas brasileiras, olhar 
para as microempresas brasileiras, criando-lhes con-
dições favoráveis.

Eu imagino, no meu Estado, as milhares de pe-
quenas empresas de confecção que nós temos, em 
Fortaleza, na região metropolitana. Isso se estende pelo 
Nordeste brasileiro e se estende hoje para a região Nor-
te do nosso País. Então, é muito importante o esforço 
realizado pelo Congresso Nacional, pelo Senado da 
República, numa votação unânime – talvez das poucas, 
na história, que tivemos de unanimidade em torno de 
uma matéria –, para atender o micro e o pequeno em-
presário brasileiro, para garantir a alavancagem para 
o setor, para abrir espaços para a exportação nesse 
setor. Isso só é possível se se der condições também 
tributárias, se se encontrar os meios mais adequados. 
E é o que estamos fazendo na noite de hoje.

Por isso, Sr. Presidente, quero me congratular 
com todos os colegas Senadores que, em um esforço 
conjunto, envolvendo o Líder do Governo, os líderes 
partidários da base do Governo e da oposição... Porque 
esta não é aquela matéria da oposição ou do Governo. 
Não é a Presidenta Dilma, é o setor da produção, do 

emprego, da geração de riqueza lá embaixo, no bairro, 
na comunidade. É o pequeno negócio que está sendo 
atendido pelo Governo Federal, com a nossa ação, 
com o nosso aprimoramento da legislação aqui, nesta 
noite, no Senado Federal.

Sr. Presidente, quero deixar aqui o nosso pro-
nunciamento, em nome do PCdoB, na votação tão 
bonita que tivemos hoje no Senado Federal, uma vo-
tação unânime.

Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, o 
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Malta.

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

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. PR – ES) – 
Obrigado, Senador Inácio.

Concedo a palavra ao Senador Sérgio Souza, 
cumprindo uma lista de inscrição. Depois é a Sena-
dora Lúcia Vânia, a Senadora Vanessa Grazziotin, o 
Senador Delcídio Amaral, o Senador Humberto Costa 
e o Senador...

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, só para perguntar à 
Mesa se ainda teremos votação de autoridades hoje.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. PR – ES) – 
Não. Está tudo dominado. Fique na paz.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiramente 
quero dizer que, em virtude de compromissos exter-
nos com o nosso Presidente em exercício, Presidente 
Michel Temer, e também com o Ministro Mendes, da 
Agricultura, estive ausente há poucos instantes do 
Plenário. Portanto, quero manifestar o meu voto nas 
votações anteriores de acordo com a orientação do 
meu Partido.

Também quero dizer, Sr. Presidente, que o Su-
persimples é uma evolução do imposto em nosso País; 
é como se fosse um imposto único. Ele permitiu, de 
fato, uma evolução na formalização das empresas e, 
até mesmo, na formalização dos empregos neste País. 
Quero enaltecer essa Medida Provisória e a iniciativa do 
Governo por mais esse avanço na legislação brasileira.

Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, o 
Sr. Magno Malta deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra a Senadora Lucia Vânia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores,
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A exemplo do que já fizeram os outros Sena-
dores, quero aqui cumprimentar o Senador Pimentel 
pelo excelente trabalho, pela paciência, pela determi-
nação e, acima de tudo, pelo sucesso da votação do 
seu relatório.

Quero também cumprimentar Elenir Queiroz, 
Presidente da Associação Comercial do Estado de 
Goiás, que esteve aqui juntamente com um grupo de 
empresários para conversar com o nosso relator, e dizer 
da minha satisfação de ver novos micro e pequenos 
empresários integrados ao sistema do Supersimples. 
Reafirmo o nosso desejo de ver prosseguir essas 
conquistas, inserindo no próximo projeto a questão da 
antecipação tributária, tão importante para o novo mo-
mento em relação ao Supersimples, créditos através 
do BNDES e também a inserção de outros segmentos 
que estão pleiteando essa inserção há muito tempo. 

Portanto, quero aqui, mais uma vez, dizer que 
esta Casa está de parabéns, está de parabéns o Líder 
do Governo que intermediou e negociou a votação de 
hoje. Mas nossa luta não termina aqui, a nossa luta 
continua, porque queremos ver, sim, a substituição tri-
butária ser voltada para o pequeno empresário, para 
que ele possa realmente prosperar, possa ter um giro 
de caixa e ter acesso ao aos recursos do BNDES. 

Mais uma vez, meus agradecimentos ao Senador 
Pimentel e a todos aqueles que colaboraram de forma 
efetiva para que tivéssemos hoje essa vitória.

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

– AP) – Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. 
Presidente.

Eu também não poderia deixar de falar nesta 
sessão tão importante, que aprovou um projeto sig-
nificativo não só para os microempreendedores, para 
os pequenos e médios empresários no Brasil, mas 
também para a sociedade como um todo. Alguns di-
zem que, quando diminui a incidência dos tributos, a 
arrecadação diminui. Não, quando diminuem os tribu-
tos, aumenta-se a possibilidade do desenvolvimento 
e do crescimento econômico, e, dessa forma, essa lei 
é muito importante.

Quero aqui destacar um fato: aumenta-se a fai-
xa para o microempreendedor individual de R$36 mil 
para R$60 mil. Isso é um ganho fantástico, magnífico, 
porque estamos falando daquela pessoa que trabalha 
sozinha, não mais individualmente, mas como um micro-
empreendedor. Isso é fundamental, é muito importante. 

E quero aqui cumprimentar não apenas o Relator, 
Senador José Pimentel, mas a Frente Parlamentar que 
trata da micro e pequena empresa no Brasil, presidida 
pelo Deputado Federal Pepe Vargas e que tem a Vice-
-Presidência do Senador Armando Monteiro. Acho que 
essa Frente foi fundamental para que chegássemos ao 
dia de hoje, com essa votação importante, com essa 
votação unânime.

Para encerrar, Presidente Sarney, quero dizer 
que, em um dia desses, li um artigo – e aqui peco, 
porque não me lembro do nome do autor – que dizia 
que a legislação é tão complicada, tão difícil, tão cheia 
de meandros, que é necessário existir uma lei que se 
chama a Lei do Simples.

Então, não tenho dúvida nenhuma de que é exa-
tamente a Lei do Simples o primeiro passo para que 
promovamos, efetivamente, uma reforma tributária no 
Brasil, para que promovamos a justiça social e para 
que não sobrecarreguemos aqueles que mais geram 
empregos no setor produtivo e de serviços.

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

– AP) – Senador Delcídio do Amaral.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 

– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu 
não poderia também deixar de registrar esta votação 
histórica e importante do Senado Federal, do PLC nº 77. 
Nós apreciamos esse projeto, na semana passada, na 
Comissão de Assuntos Econômicos, o famoso projeto 
do Simples, relatado pelo Senador José Pimentel, um 
homem que tem trabalhado bastante sobre esse tema. 

Mas quero parabenizar também o Governo da 
Presidenta Dilma por essa iniciativa. O Brasil preci-
sa, efetivamente, fazer um esforço grande para trazer 
quem produz e quem emprega – e aí especialmen-
te os pequenos produtores – para a formalidade, Sr. 
Presidente. Todo mundo quer pagar imposto, mas não 
pode pagar um imposto que inviabiliza o seu negócio.

Esta Casa, o Senado Federal, está vivendo um 
momento especialíssimo, porque vários temas de rele-
vância estão sendo tratados na Comissão de Assuntos 
Econômicos e no plenário, Senador Renan Calheiros. 
Também estamos em uma refrega grande na defini-
ção dos royalties do petróleo – e todo mundo vai ter 
que ceder para chegarmos a uma solução. Penso que 
esse é o primeiro avanço, como diz o Senador Walter 
Pinheiro e o Senador Lindbergh Farias, para um pac-
to federativo que venha efetivamente ao encontro do 
que espera a União e todos os Estados. E, associado 
a isso, que haja a renegociação da dívida dos Estados 
em cima de percentual de receita e não necessaria-
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mente em cima dos reajustes ou dos índices adotados 
para reajustar a dívida dos Estados.

Temos aí o PRS nº 72, fundamental também ago-
ra, em que se necessita de uma negociação com os 
Estados que vão ser diretamente impactados por esse 
projeto. Enfim, Sr. Presidente, o Fundo de Participação 
dos Estados, o Fundo de Participação dos Municípios, 
temas de fundamental importância. 

Além disso, quero aqui registrar, e por isso que 
pedi para falar, que o PLC nº 77 vai ser muito impor-
tante para o meu Estado do Mato Grosso do Sul. Aqui 
eu recebi o representante da Faems, o Sr. Antônio Frei-
re, congregando todas as associações comerciais. As 
pequenas empresas têm um papel muito importante 
no meu Estado, como têm também um papel muito 
importante no Brasil. Alguns Estados estavam preocu-
pados com a queda de arrecadação. Não tenho dúvida 
nenhuma, Sr. Presidente, de que com a formalização, 
com a formalidade, os Estados vão arrecadar mais. Isso 
aconteceu em todos os projetos que vêm ao encontro 
de uma proposta como essa que estamos votando hoje. 

Por isso, Sr. Presidente, queria parabenizar o 
Senado pela discussão da matéria, parabenizar o Se-
nador Pimentel e V. Exª também, porque hoje, no Dia 
da Micro e Pequena Empresa, estamos aprovando o 
PLC nº 77. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

Com a palavra o Senador Humberto Costa. 
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Sr. 

Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, na verda-
de, estou inscrito como líder e ia falar sobre esse tema. 
No entanto, como vi que há muitos companheiros e 
muitas companheiras que aqui querem manifestar-se, 
vou dar meu pronunciamento como lido.

Quero dizer algumas palavras para reafirmar 
aqui o que temos dito o tempo inteiro, que o Governo 
da Presidenta Dilma tem uma especial preocupação 
com o desenvolvimento econômico, com o crescimento 
econômico, sabendo claramente que papéis desem-
penham os diversos atores dentro do conjunto da ati-
vidade econômica. 

Recentemente foi lançado o programa Brasil 
Maior, que ainda será objeto de apreciação de muitos 
dos projetos e medidas provisórias que o compõem; 
posteriormente o Pronatec, uma proposta para o de-
senvolvimento do ensino tecnológico e profissional, 
em uma perspectiva de qualificação de mão de obra 
para atender às necessidades que a economia brasi-

leira tem hoje, e a proposta do PLC nº 77, que hoje 
tivemos a oportunidade de aprovar por unanimidade 
aqui e que olha para os pequenos empreendedores, 
para a micro e a pequena empresa, e que tivemos a 
feliz coincidência de votá-lo hoje no Dia da Micro e Pe-
quena Empresa, do pequeno empreendedor.

É importante dizer inclusive que o alcance da 
proposta que veio do Governo extrapolou as próprias 
expectativas que havia entre todos os segmentos que, 
direta ou indiretamente, se vinculam à atividade da 
micro e pequena empresa e também do empreende-
dorismo.

Quero registrar ainda o meu reconhecimento ao 
trabalho da Frente Parlamentar da Micro e Pequena 
Empresa. 

Quero saudar aqui o Senador Armando Monteiro, 
que exerce um papel importante nessa Frente Parla-
mentar e que sabe que, em nosso Estado, o empre-
endedorismo da pequena e da média empresa é uma 
atividade extremamente forte em nossa economia.

Quero saudar também o nosso companheiro Se-
nador José Pimentel, que é um batalhador incansável 
pela causa da micro e da pequena empresa no Brasil.

Saúdo ainda nossos companheiros e companhei-
ras da oposição, que viram claramente nesse tema um 
interesse da Nação brasileira e colocaram as divergên-
cias partidárias em segundo plano.

Quero saudar também V. Exª, Sr. Presidente, que, 
a partir daquele acordo que fizemos ontem, liberou a 
pauta, para que, hoje, pudéssemos fazer esta grande 
prestação de contas à pequena e à microempresa bra-
sileira, aos pequenos empreendedores de nosso País.

Agradeço muito a todos e a todas.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-

sidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Concedo a palavra ao Senador Cyro Miranda.
Depois, falará V. Exª, Senador Paim.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 

Obrigado, Sr. Presidente.
Quero também externar meu contentamento. Fui, 

inclusive, uma das primeiras pessoas procuradas pelo 
nosso Líder e amigo Senador Pimentel, que sabia que 
algumas emendas tinham de ser sacrificadas, para 
que a matéria não voltasse para a Câmara dos De-
putados, ainda que fossem emendas meritórias. Fica 
aqui meu apreço por esse Senador, Líder do Governo, 
pelo empenho. Não foi por acaso que a matéria foi vo-
tada hoje. Foi preciso realmente muita perseverança, 
muita costura e muito trabalho, para que, hoje, désse-
mos esse presente à sociedade dos micro e pequenos 
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empresários. Isso quer dizer, Senador Jucá, que, em 
qualquer projeto em que todos paguem menos, todos 
pagam. A arrecadação tem crescido, e a informalidade 
tem caído. Que isso sirva de base para uma reforma 
tributária no futuro!

Estamos todos de parabéns. Que projetos dessa 
natureza venham em quantidade, em muita quantidade, 
para esta Casa, que, aqui, haverá sempre unanimidade!

Muito obrigado, mais uma vez, Senador Pimentel, 
por seu empenho, pela obstinação que o senhor teve 
de ir até o fim. De vez em quando, eu achava que as 
coisas não iam dar certo, que o projeto ia voltar para 
a Câmara, mas o senhor e o Senador Jucá foram re-
almente batalhadores. Fica aqui nossa gratidão, em 
nome de toda a categoria do meu Estado.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Não havendo mais oradores...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente...

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

Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão 

do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Quero cumprimentar o Senador Romero Jucá; o 

Senador Pimentel, que foi o Relator; o Pepe Vargas, 
que presidiu a Comissão; o Senador Armando Monteiro, 
que participou como Vice-Presidente dessa Comissão.

Os dados que eu tinha – alguns deles o Senador 
Armando Monteiro me forneceu; estou dando a fonte, 
meu Senador – eram dados interessantes. Por exem-
plo, nos últimos quatro anos, foram criados, nesse 
setor, 7,5 milhões de novos empregos, ultrapassando, 
assim, a faixa de 70% dos empregos que existem hoje 
no nosso País.

Sr. Presidente e meu querido amigo Relator, 
Senador Pimentel, quero dizer que obtive uma infor-
mação sobre a qual vou falar hoje. Nunca falei disso. 
Quando conversei com a Presidenta Dilma, naquela 
discussão do salário mínimo ainda, a Presidenta me 
disse: “Paim, você, que está sempre preocupado com 
emprego e renda, vai ter uma bela surpresa sobre o 
projeto das micro e pequenas empresas que vou en-
caminhar para o Congresso Nacional”. Esse é um fato 
concretizado, real.

Havia inúmeros empresários preocupados, pois 
o teto poderia diminuir. Falei com o Senador Romero 
Jucá, que me garantiu que não seria diminuído teto 
algum. O Senador Pimentel me confirmou também no 
momento: “Vamos manter exatamente como veio da 
Câmara dos Deputados”.

Meus cumprimentos ao Senado e à Câmara! O 
Brasil está de parabéns. Os pequenos e microempre-
sários agradecem.

Eu queria cumprimentar também a delegação do 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul que esteve 
aqui, na figura de Carlos Soares, de Airton Paim e de 
Patrícia Dani, da Microempa.

Era isso o que tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Sr. Presidente, gostaria de falar muito brevemente, se 
V. Exª me permitisse.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria também 
de cumprimentar os Senadores Romero Jucá, José 
Pimentel e Armando Monteiro e todos aqueles que se 
empenharam para que pudesse haver um Simples mais 
adequado, que permitisse uma maior formalização da 
economia. Conforme muitos Senadores disseram, isso 
poderá aumentar, inclusive, a arrecadação de recurso, 
para que se fortaleça a economia brasileira.

Eu gostaria de assinalar que, há pouco, a Câmara 
dos Deputados aprovou, na Comissão de Constituição 
e Justiça, em caráter conclusivo, proposta que prevê 
a definição de metas nacionais e regionais de redu-
ção do número de famílias que vivam abaixo da linha 
oficial de pobreza, conforme substitutivo da Relatora, 
Deputada Bruna Furlan, do PSDB de São Paulo, ao 
Projeto de Lei nº 2.661, do Senado, de minha autoria, 
e conforme, inclusive, as sugestões que haviam sido 
formuladas pelo Deputado José Genoíno, que havia 
sido o último Relator da proposta.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Vou encerrar a votação e proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Votou SIM 1 Senador, e NÃO, 59.

Total: 60 votos.
Não houve abstenção.
Foi aprovado o parecer de rejeição das emendas 

apresentadas.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

 
PARECER Nº 1.070, DE 2011 

(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei da 
Câmara no 77, de 2011 – Complementar (no 
87, de 2011, na Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei da Câmara no 77, de 2011 – Com-
plementar (no 87, de 2011, na Casa de origem), que 
altera dispositivos da Lei Complementar no 123, de 14 
de dezembro de 2006, e dá outras providências, con-
solidando as Emendas nos 1, 2 e 3 – CAE, de redação, 
aprovadas pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de outubro 
de 2011.

ANEXO AO PARECER No 1.070, DE 2011

Redação final do Projeto de Lei da Câ-
mara no 77, de 2011 –  Complementar (no 87, 
de 2011, na Casa de origem).

Altera dispositivos da Lei Complemen-
tar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Os arts. 4o, 9o, 16, 18-B, 18-C, 21, 24, 26, 

29, 32, 33, 34 e 39 da Lei Complementar no 123, de 
14 de dezembro de 2006, passam a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 4o  ..................................................
§ 1o O processo de abertura, registro, 

alteração e baixa do Microempreendedor In-
dividual (MEI) de que trata o art. 18-A desta 
Lei Complementar, bem como qualquer exi-
gência para o início de seu funcionamento, 
deverão ter trâmite especial e simplificado, 
preferencialmente eletrônico, opcional para 
o empreendedor na forma a ser disciplinada 
pelo CGSIM, observado o seguinte:

I – poderão ser dispensados o uso da 
firma, com a respectiva assinatura autógrafa, 
o capital, requerimentos, demais assinaturas, 
informações relativas ao estado civil e regime 
de bens, bem como remessa de documentos, 
na forma estabelecida pelo CGSIM; e

II – o cadastro fiscal estadual ou municipal 
poderá ser simplificado ou ter sua exigência 
postergada, sem prejuízo da possibilidade de 
emissão de documentos fiscais de compra, 
venda ou prestação de serviços, vedada, em 
qualquer hipótese, a imposição de custos pela 
autorização para emissão, inclusive na moda-
lidade avulsa.

§ 2o (Revogado).
 .....................................................” (NR)
“Art. 9o  ..................................................
 ..............................................................
§ 3o No caso de existência de obriga-

ções tributárias, previdenciárias ou trabalhis-
tas referidas no caput, o titular, o sócio ou o 
administrador da microempresa e da empresa 
de pequeno porte que se encontre sem mo-
vimento há mais de 12 (doze) meses pode-
rá solicitar a baixa nos registros dos órgãos 
públicos federais; estaduais e municipais in-
dependentemente do pagamento de débitos 
tributários, taxas ou multas devidas pelo atra-
so na entrega das respectivas declarações 
nesses períodos, observado o disposto nos 
§§ 4o e 5o.

§ 4° A baixa referida no § 3o não impede 
que, posteriormente, sejam lançados ou co-
brados impostos, contribuições e respectivas 
penalidades, decorrentes da simples falta de 
recolhimento ou da prática comprovada e apu-
rada em processo administrativo ou judicial de 
outras irregularidades praticadas pelos empre-
sários, pelas microempresas, pelas empresas 
de pequeno porte ou por seus titulares, sócios 
ou administradores.

 ..............................................................
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§ 10. No caso de existência de obriga-
ções tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, 
principais ou acessórias, o MEI poderá, a qual-
quer momento, solicitar a baixa nos registros 
independentemente do pagamento de débitos 
tributários, taxas ou multas devidas pelo atraso 
na entrega das respectivas declarações nesses 
períodos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 11. A baixa referida no § 10 não impe-
de que, posteriormente, sejam lançados ou 
cobrados do titular impostos, contribuições e 
respectivas penalidades, decorrentes da sim-
ples falta de recolhimento ou da prática com-
provada e apurada em processo administrativo 
ou judicial de outras irregularidades praticadas 
pela empresa ou por seu titular.

§ 12.  A solicitação de baixa na hipótese 
prevista no § 10 importa assunção pelo titular 
das obrigações ali descritas.” (NR)

“Art. 16.  ................................................
.. .....................................................................

§ 1o-A. A opção pelo Simples Nacional 
implica aceitação de sistema de comunica-
ção eletrônica, destinado, dentre outras fina-
lidades, a:

I – cientificar o sujeito passivo de quais-
quer tipos de atos administrativos, incluídos os 
relativos ao indeferimento de opção, à exclusão 
do regime e a ações fiscais;

II – encaminhar notificações e intima-
ções; e

III – expedir avisos em geral.
§ 1o-B. O sistema de comunicação eletrô-

nica de que trata o § 1o-A será regulamentado 
pelo CGSN, observando-se o seguinte:

I – as comunicações serão feitas, por 
meio eletrônico, em portal próprio, dispensan-
do-se a sua publicação no Diário Oficial e o 
envio por via postal;

II – a comunicação feita na forma prevista 
no caput será considerada pessoal para todos 
os efeitos legais;

III – a ciência por meio do sistema de 
que trata o § 1o-A com utilização de certifica-
ção digital ou de código de acesso possuirá 
os requisitos de validade;

IV – considerar-se-á realizada a comuni-
cação no dia em que o sujeito passivo efetivar 
a consulta eletrônica ao teor da comunicação; e

V – na hipótese do inciso IV, nos casos 
em que a consulta se dê em dia não útil, a co-
municação será considerada como realizada 
no primeiro dia útil seguinte.

§ 1o -C. A consulta referida nos incisos 
IV e V do § 1o -B deverá ser feita em até 45 
(quarenta e cinco) dias contados da data da 
disponibilização da comunicação no portal a 
que se refere o inciso I do § 1o -B, ou em prazo 
superior estipulado pelo CGSN, sob pena de 
ser considerada automaticamente realizada 
na data do término desse prazo.

§ 1o -D. Enquanto não editada a regu-
lamentação de que trata o § 1o -B, os entes 
federativos poderão utilizar sistemas de comu-
nicação eletrônica, com regras próprias, para 
as finalidades previstas no § 1o -A, podendo 
a referida regulamentação prever a adoção 
desses sistemas como meios complementares 
de comunicação.

 .................................................... “ (NR)

“Art. 18-B.  .............................................
§ 1o Aplica-se o disposto no caput em 

relação ao MEI que for contratado para pres-
tar serviços de hidráulica, eletricidade, pintu-
ra, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou 
reparo de veículos.

§ 2o O disposto no caput e no § 1o não 
se aplica quando presentes os elementos da 
relação de emprego, ficando a contratante su-
jeita a todas as obrigações dela decorrentes, 
inclusive trabalhistas, tributárias e previden-
ciárias.” (NR)

“Art. 18-C.  .............................................
§ 1o Na hipótese referida no caput, o MEI:
I – deverá reter e recolher a contribui-

ção previdenciária relativa ao segurado a seu 
serviço na forma da lei, observados prazo e 
condições estabelecidos pelo CGSN;

II – é obrigado a prestar informações 
relativas ao segurado a seu serviço, na forma 
estabelecida pelo CGSN; e

III – está sujeito ao recolhimento da con-
tribuição de que trata o inciso VI do caput do 
art. 13, calculada à alíquota de 3% (três por 
cento) sobre o salário de contribuição previs-
to no caput, na forma e prazos estabelecidos 
pelo CGSN.

§ 2o Para os casos de afastamento legal 
do único empregado do MEI, será permitida 
a contratação de outro empregado, inclusive 
por prazo determinado, até que cessem as 
condições do afastamento, na forma estabe-
lecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
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§ 3o O CGSN poderá determinar, com 
relação ao MEI, a forma, a periodicidade e 
o prazo:

I – de entrega à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil de uma única declaração 
com dados relacionados a fatos geradores, 
base de cálculo e valores dos tributos previstos 
nos arts. 18-A e 18-C, da contribuição para a 
Seguridade Social descontada do empregado 
e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), e outras informações de interesse do 
Ministério do Trabalho e Emprego, do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) e do Con-
selho Curador do FGTS, observado o disposto 
no § 7o do art. 26;

II – do recolhimento dos tributos previstos 
nos arts. 18-A e 18-C, bem como do FGTS e 
da contribuição para a Seguridade Social des-
contada do empregado.

§ 4o A entrega da declaração única de 
que trata o inciso I do § 3º substituirá, na for-
ma regulamentada pelo CGSN, a obrigato-
riedade de entrega de todas as informações, 
formulários e declarações a que estão sujei-
tas as demais empresas ou equiparados que 
contratam empregados, inclusive as relativas 
ao recolhimento do FGTS, à Relação Anual de 
Informações Sociais (Rais) e ao Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (Caged).

§ 5o Na hipótese de recolhimento do 
FGTS na forma do inciso II do § 3o, deve-se 
assegurar a transferência dos recursos e dos 
elementos identificadores do recolhimento ao 
gestor desse fundo para crédito na conta vin-
culada do trabalhador.” (NR)

“Art. 21.  ................................................
§ 5o O CGSN regulará a compensação 

e a restituição dos valores do Simples Nacio-
nal recolhidos indevidamente ou em montante 
superior ao devido.

§ 6o O valor a ser restituído ou compen-
sado será acrescido de juros obtidos pela apli-
cação da taxa referencial do Sistema Especial 
de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos 
federais, acumulada mensalmente, a partir do 
mês subsequente ao do pagamento indevido 
ou a maior que o devido até o mês anterior 
ao da compensação ou restituição, e de 1% 
(um por cento) relativamente ao mês em que 
estiver sendo efetuada.

§ 7o Os valores compensados indevi-
damente serão exigidos com os acréscimos 
moratórios de que trata o art. 35.

§ 8o Na hipótese de compensação inde-
vida, quando se comprove falsidade de de-
claração apresentada pelo sujeito passivo, 
o contribuinte estará sujeito à multa isolada 
aplicada no percentual previsto no inciso I 
do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá 
como base de cálculo o valor total do débito 
indevidamente compensado.

§ 9o É vedado o aproveitamento de crédi-
tos não apurados no Simples Nacional, inclu-
sive de natureza não tributária, para extinção 
de débitos do Simples Nacional.

§ 10. Os créditos apurados no Simples 
Nacional não poderão ser utilizados para extin-
ção de outros débitos para com as Fazendas 
Públicas, salvo por ocasião da compensação 
de oficio oriunda de deferimento em processo 
de restituição ou após a exclusão da empresa 
do Simples Nacional.

§ 11. No Simples Nacional, é permitida 
a compensação tão somente de créditos para 
extinção de débitos para com o mesmo ente 
federado e relativos ao mesmo tributo.

§ 12. Na restituição e compensação no 
Simples Nacional serão observados os prazos 
de decadência e prescrição previstos na Lei 
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código 
Tributário Nacional).

§ 13. É vedada a cessão de créditos para 
extinção de débitos no Simples Nacional.

§ 14. Aplica-se aos processos de resti-
tuição e de compensação o rito estabelecido 
pelo CGSN.

§ 15. Compete ao CGSN fixar critérios, 
condições para rescisão, prazos, valores míni-
mos de amortização e demais procedimentos 
para parcelamento dos recolhimentos em atra-
so dos débitos tributários apurados no Simples 
Nacional, observado o disposto no § 3o deste 
artigo e no art. 35 e ressalvado o disposto no 
§ 19 deste artigo.

§ 16. Os débitos de que trata o § 15 po-
derão ser parcelados em até 60 (sessenta) 
parcelas mensais, na forma e condições pre-
vistas pelo CGSN.

§ 17. O valor de cada prestação mensal, 
por ocasião do pagamento, será acrescido de 
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) 
para títulos federais, acumulada mensalmente, 
calculados a partir do mês subsequente ao da 
consolidação até o mês anterior ao do paga-
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mento, e de 1% (um por cento) relativamente 
ao mês em que o pagamento estiver sendo 
efetuado, na forma regulamentada pelo CGSN.

§ 18. Será admitido reparcelamento de 
débitos constantes de parcelamento em cur-
so ou que tenha sido rescindido, podendo ser 
incluídos novos débitos, na forma regulamen-
tada pelo CGSN.

§ 19. Os débitos constituídos de forma 
isolada por parte de Estado, do Distrito Fe-
deral ou de Município, em face de ausência 
de aplicativo para lançamento unificado, re-
lativo a tributo de sua competência, que não 
estiverem inscritos em Dívida Ativa da União, 
poderão ser parcelados pelo ente responsá-
vel pelo lançamento de acordo com a res-
pectiva legislação, na forma regulamentada 
pelo CGSN.

§ 20. O pedido de parcelamento deferi-
do importa confissão irretratável do débito e 
configura confissão extrajudicial.

§ 21. Serão aplicadas na consolidação 
as reduções das multas de lançamento de ofi-
cio previstas na legislação federal, conforme 
regulamentação do CGSN.

§ 22. O repasse para os entes federados 
dos valores pagos e da amortização dos dé-
bitos parcelados será efetuado proporcional-
mente ao valor de cada tributo na composição 
da dívida consolidada.

§ 23. No caso de parcelamento de débito 
inscrito em dívida ativa, o devedor pagará cus-
tas, emolumentos e demais encargos legais.

§ 24. Implicará imediata rescisão do par-
celamento e remessa do débito para inscrição 
em dívida ativa ou prosseguimento da exe-
cução, conforme o caso, até deliberação do 
CGSN, a falta de pagamento:

I – de 3 (três) parcelas, consecutivas ou 
não; ou

II – de 1 (uma) parcela, estando pagas 
todas as demais.” (NR)

“Art. 24.  ................................................
Parágrafo único. Não serão consideradas 

quaisquer alterações em bases de cálculo, 
alíquotas e percentuais ou outros fatores que 
alterem o valor de imposto ou contribuição 
apurado na forma do Simples Nacional, esta-
belecidas pela União, Estado, Distrito Federal 
ou Município, exceto as previstas ou autoriza-
das nesta Lei Complementar.” (NR)

“Art. 26.  ................................................
 .......................................................................

§ 1o O MEI fará a comprovação da recei-
ta bruta mediante apresentação do registro de 
vendas ou de prestação de serviços na forma 
estabelecida pelo CGSN, ficando dispensado 
da emissão do documento fiscal previsto no 
inciso I do caput, ressalvadas as hipóteses 
de emissão obrigatória previstas pelo referi-
do Comitê.

 ..............................................................
§ 6o   ......................................................
 ..............................................................
II – será obrigatória a emissão de docu-

mento fiscal nas vendas e nas prestações de 
serviços realizadas pelo MEI para destinatário 
cadastrado no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ), ficando dispensado desta 
emissão para o consumidor final.

§ 7o  Cabe ao CGSN dispor sobre a exi-
gência da certificação digital para o cumpri-
mento de obrigações principais e acessórias 
por parte da microempresa, inclusive o MEI, ou 
empresa de pequeno porte optante pelo Sim-
ples Nacional, inclusive para o recolhimento 
do FGTS.” (NR)

“Art. 29.  ................................................
 ..............................................................
XI – houver descumprimento reiterado 

da obrigação contida no inciso I do caput do 
art. 26;

XII – omitir de forma reiterada da folha 
de pagamento da empresa ou de documento 
de informações previsto pela legislação pre-
videnciária, trabalhista ou tributária, segurado 
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte 
individual que lhe preste serviço.

 ..............................................................
§ 6o Nas hipóteses de exclusão previstas 

no caput, a notificação:
I – será efetuada pelo ente federativo que 

promoveu a exclusão; e
II – poderá ser feita por meio eletrônico, 

observada a regulamentação do CGSN.
§ 7o  (Revogado).
§ 8o  A notificação de que trata o § 6o  

aplica-se ao indeferimento da opção pelo Sim-
ples Nacional.

§ 9o Considera-se prática reiterada, para 
fins do disposto nos incisos V, XI e XII do caput:

I – a ocorrência, em 2 (dois) ou mais perí-
odos de apuração, consecutivos ou alternados, 
de idênticas infrações, inclusive de natureza 
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acessória, verificada em relação aos últimos 
5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por 
intermédio de auto de infração ou notificação 
de lançamento; ou

II – a segunda ocorrêJncia de idênticas 
infrações, caso seja constatada a utilização de 
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudu-
lento que induza ou mantenha a fiscalização 
em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o 
pagamento de tributo.” (NR)

“Art. 32.  ................................................
 ..............................................................
§ 3o Aplica-se o disposto no caput e no 

§ 1o em relação ao ICMS e ao ISS à empresa 
impedida de recolher esses impostos na forma 
do Simples Nacional, em face da ultrapassa-
gem dos limites a que se referem os incisos I 
e II do caput do art. 19, relativamente ao es-
tabelecimento localizado na unidade da Fede-
ração que os houver adotado.” (NR)

“Art. 33.  ................................................
 ..............................................................
§ 1o -A. Dispensa-se o convênio de que 

trata o § 1o  na hipótese de ocorrência de pres-
tação de serviços sujeita ao ISS por estabele-
cimento localizado no Município.

§ 1o -B. A fiscalização de que trata o ca-
put, após iniciada, poderá abranger todos os 
demais estabelecimentos da microempresa 
ou da empresa de pequeno porte, indepen-
dentemente da atividade por eles exercida 
ou de sua localização, na forma e condições 
estabelecidas pelo CGSN.

§ 1o -C. As autoridades fiscais de que 
trata o caput têm competência para efetuar o 
lançamento de todos os tributos previstos nos 
incisos I a VIII do art. 13, apurados na forma 
do Simples Nacional, relativamente a todos os 
estabelecimentos da empresa, independente-
mente do ente federado instituidor.

§ 1o -D. A competência para autuação 
por descumprimento de obrigação acessória 
é privativa da administração tributária perante 
a qual a obrigação deveria ter sido cumprida.

 .....................................................” (NR)
“Art. 34. Aplicam-se à microempresa ou 

à empresa de pequeno porte optante pelo 
Simples Nacional todas as presunções de 
omissão de receita estabelecidas em ato do 
CGSN.” (NR)

“Art. 39. O contencioso administrativo re-
lativo ao Simples Nacional será de competên-

cia do órgão julgador integrante da estrutura 
administrativa do ente federativo que efetuar 
o lançamento, o indeferimento da opção ou a 
exclusão de oficio, observados os dispositivos 
legais atinentes aos processos administrativos 
fiscais desse ente.

 ..............................................................
§ 4o A intimação eletrônica dos atos do 

contencioso administrativo observará o dis-
posto nos §§ 1o -A a 1o -D do art. 16.

§ 5o  A impugnação relativa ao indefe-
rimento da opção ou à exclusão poderá ser 
decidida em órgão diverso do previsto no ca-
put, na forma estabelecida pela respectiva 
administração tributária.

§ 6o  Na hipótese prevista no § 5o, o CGSN 
poderá disciplinar procedimentos e prazos, bem 
como, no processo de exclusão, prever efeito 
suspensivo na hipótese de apresentação de 
impugnação, defesa ou recurso.” (NR)

Art. 2o Os arts. 1o, 3o, 17, 18, 18-A, 19, 
20, 25, 30, 31, 41 e 68 da Lei Complementar 
no 123, de 14 de dezembro de 2006, passam 
a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1o   .................................................
 ..............................................................
§ 1o  Cabe ao Comitê Gestor do Simples 

Nacional (CGSN) apreciar a necessidade de 
revisão, a partir de 1o  de janeiro de 2015, 
dos valores expressos em moeda nesta Lei 
Complementar.

 .....................................................” (NR)
“Art. 3o  Para os efeitos desta Lei Com-

plementar, consideram-se microempresas ou 
empresas de pequeno porte a sociedade em-
presária, a sociedade simples, a empresa in-
dividual de responsabilidade limitada e o em-
presário a que se refere o art. 966 da Lei no  
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 
devidamente registrados no Registro de Em-
presas Mercantis ou no Registro Civil de Pes-
soas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I – no caso da microempresa, aufira, em 
cada ano-calendário, receita bruta igual ou in-
ferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 
mil reais); e

II – no caso da empresa de pequeno por-
te, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 
mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 
(três milhões e seiscentos mil reais).

 ..............................................................
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§ 6o Na hipótese de a microempresa ou 
empresa de pequeno porte incorrer em algu-
ma das situações previstas nos incisos do § 
4o, será excluída do tratamento jurídico dife-
renciado previsto nesta Lei Complementar, 
bem como do regime de que trata o art. 12, 
com efeitos a partir do mês seguinte ao que 
incorrida a situação impeditiva.

 ..............................................................
§ 9o  A empresa de pequeno porte que, 

no ano-calendário, exceder o limite de receita 
bruta anual previsto no inciso II do caput fica 
excluída, no mês subsequente à ocorrência 
do excesso, do tratamento jurídico diferencia-
do previsto nesta Lei Complementar, incluído 
o regime de que trata o art. 12, para todos os 
efeitos legais, ressalvado o disposto nos §§ 
9o-A, 10 e 12.

§ 9o-A. Os efeitos da exclusão prevista 
no § 9o  dar-se-ão no ano-calendário subse-
quente se o excesso verificado em relação à 
receita bruta não for superior a 20% (vinte por 
cento) do limite referido no inciso II do caput.

§ 10. A empresa de pequeno porte que no 
decurso do ano-calendário de início de ativida-
de ultrapassar o limite proporcional de receita 
bruta de que trata o § 2o  estará excluída do 
tratamento jurídico diferenciado previsto nesta 
Lei Complementar, bem como do regime de 
que trata o art. 12 desta Lei Complementar, com 
efeitos retroativos ao início de suas atividades.

§ 11. Na hipótese de o Distrito Federal, 
os Estados e os respectivos Municípios ado-
tarem um dos limites previstos nos incisos I 
e II do caput do art. 19 e no art. 20, caso a 
receita bruta auferida pela empresa durante 
o ano-calendário de início de atividade ultra-
passe 1/12 (um doze avos) do limite estabe-
lecido multiplicado pelo número de meses de 
funcionamento nesse período, a empresa não 
poderá recolher o ICMS e o ISS na forma do 
Simples Nacional, relativos ao estabelecimen-
to localizado na unidade da federação que os 
houver adotado, com efeitos retroativos ao 
início de suas atividades.

§ 12. A exclusão de que trata o § 10 não 
retroagirá ao início das atividades se o excesso 
verificado em relação à receita bruta não for 
superior a 20% (vinte por cento) do respectivo 
limite referido naquele parágrafo, hipótese em 

que os efeitos da exclusão dar-se-ão no ano-
-calendário subsequente.

§ 13. O impedimento de que trata o § 11 
não retroagirá ao início das atividades se o 
excesso verificado em relação à receita bruta 
não for superior a 20% (vinte por cento) dos 
respectivos limites referidos naquele parágra-
fo, hipótese em que os efeitos do impedimen-
to ocorrerão no ano-calendário subsequente.

§ 14. Para fins de enquadramento como 
empresa de pequeno porte, poderão ser au-
feridas receitas no mercado interno até o limi-
te previsto no inciso II do caput ou no § 2o , 
conforme o caso, e, adicionalmente, receitas 
decorrentes da exportação de mercadorias, 
inclusive quando realizada por meio de co-
mercial exportadora ou da sociedade de pro-
pósito específico prevista no art. 56 desta Lei 
Complementar, desde que as receitas de ex-
portação também não excedam os referidos 
limites de receita bruta anual.

§ 15. Na hipótese do § 14, para fins de 
determinação da alíquota de que trata o § 1o  
do art. 18, da base de cálculo prevista em seu 
§ 3o  e das majorações de alíquotas previstas 
em seus §§ 16, 16-A, 17 e 17-A, será consi-
derada a receita bruta total da empresa nos 
mercados interno e externo.” (NR)

“Art. 17.  ................................................
 ..............................................................
XV – que realize atividade de locação 

de imóveis próprios, exceto quando se referir 
a prestação de serviços tributados pelo ISS;

XVI – com ausência de inscrição ou com 
irregularidade em cadastro fiscal federal, mu-
nicipal ou estadual, quando exigível.

 ..............................................................
§ 4o  Na hipótese do inciso XVI do caput, 

deverá ser observado, para o MEI, o disposto 
no art. 4o desta Lei Complementar.” (NR)

“Art. 18.  ................................................
 ..............................................................
§ 14. A redução no montante a ser re-

colhido do Simples Nacional relativo aos va-
lores das receitas decorrentes da exportação 
de mercadorias para o exterior corresponderá 
tão somente:

I – no caso de revenda de mercadorias, 
aos percentuais dispostos no Anexo I desta 
Lei Complementar relativos à Cofins, à Con-
tribuição para o PIS/Pasep e ao ICMS, apli-
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cados sobre o valor das receitas decorrentes 
da exportação; e

II – no caso de venda de mercadorias 
industrializadas pelo contribuinte, aos per-
centuais do Anexo II desta Lei Complementar 
relativos à Cofins, à Contribuição para o PIS/
Pasep, ao ICMS e ao IPI, aplicados sobre o 
valor das receitas decorrentes da exportação.

 ..............................................................
§ 15-A. As informações prestadas no sis-

tema eletrônico de cálculo de que trata o § 15:
I – têm caráter declaratório, constituin-

do confissão de dívida e instrumento hábil 
e suficiente para a exigência dos tributos e 
contribuições que não tenham sido recolhidos 
resultantes das informações nele prestadas; e

II – deverão ser fornecidas à Secreta-
ria da Receita Federal do Brasil até o venci-
mento do prazo para pagamento dos tributos 
devidos no Simples Nacional em cada mês, 
relativamente aos fatos geradores ocorridos 
no mês anterior.

§ 16. Na hipótese do § 12 do art. 3o, a 
parcela de receita bruta que exceder o montan-
te determinado no § 10 daquele artigo estará 
sujeita às alíquotas máximas previstas nos 
Anexos I a V desta Lei Complementar, pro-
porcionalmente conforme o caso, acrescidas 
de 20% (vinte por cento).

§ 16-A. O disposto no § 16 aplica-se, 
ainda, às hipóteses de que trata o § 9o  do art. 
3o , a partir do mês em que ocorrer o excesso 
do limite da receita bruta anual e até o mês 
anterior aos efeitos da exclusão.

§ 17. Na hipótese do § 13 do art. 3o, a par-
cela de receita bruta que exceder os montantes 
determinados no § 11 daquele artigo estará 
sujeita, em relação aos percentuais aplicá-
veis ao ICMS e ao ISS, às alíquotas máximas 
correspondentes a essas faixas previstas nos 
Anexos I a V desta Lei Complementar, propor-
cionalmente conforme o caso, acrescidas de 
20% (vinte por cento).

§ 17-A. O disposto no § 17 aplica-se, 
ainda, à hipótese de que trata o § 1o  do art. 
20, a partir do mês em que ocorrer o excesso 
do limite da receita bruta anual e até o mês 
anterior aos efeitos do impedimento.

 ..............................................................
§ 24. Para efeito de aplicação do Anexo V 

desta Lei Complementar, considera-se folha de 

salários, incluídos encargos, o montante pago, 
nos 12 (doze) meses anteriores ao do período 
de apuração, a título de remunerações a pes-
soas físicas decorrentes do trabalho, incluídas 
retiradas de pró-labore, acrescidos do montante 
efetivamente recolhido a título de contribuição 
patronal previdenciária e para o FGTS.

§ 25. Para efeito do disposto no § 24 deste 
artigo, deverão ser consideradas tão somente 
as remunerações informadas na forma previs-
ta no inciso IV do caput do art. 32 da Lei no  
8.212, de 24 de julho de 1991.

§ 26. Não são considerados, para efeito 
do disposto no § 24, valores pagos a título de 
aluguéis e de distribuição de lucros, observado 
o disposto no § 1o  do art. 14.” (NR)

“Art. 18-A.  .............................................
§ 1o  Para os efeitos desta Lei Comple-

mentar, considera-se MEI o empresário indivi-
dual a que se refere o art. 966 da Lei no  10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), que 
tenha auferido receita bruta, no ano-calendário 
anterior, de até R$60.000,00 (sessenta mil re-
ais), optante pelo Simples Nacional e que não 
esteja impedido de optar pela sistemática pre-
vista neste artigo.

§ 2° No caso de início de atividades, o 
limite de que trata o § 1° será de R$5.000,00 
(cinco mil reais) multiplicados pelo número de 
meses compreendido entre o início da atividade 
e o final do respectivo ano-calendário, conside-
radas as frações de meses como um mês inteiro.

§ 3° .......................................................
 ..............................................................
III – não se aplicam as isenções especí-

ficas para as microempresas e empresas de 
pequeno porte concedidas pelo Estado, Muni-
cípio ou Distrito Federal a partir de 1° de julho 
de 2007 que abranjam integralmente a faixa de 
receita bruta anual até o limite previsto no § 1°;

 ..............................................................
VI – sem prejuízo do disposto nos §§ 1° 

a 3° do art. 13, o MEI terá isenção dos tributos 
referidos nos incisos I a VI do caput daque-
le artigo, ressalvado o disposto no art. 18-C.

 ..............................................................
§ 4°-A. Observadas as demais condições 

deste artigo, poderá optar pela sistemática de 
recolhimento prevista no caput o empresário 
individual que exerça atividade de comercia-
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lização e processamento de produtos de na-
tureza extrativista.

§ 4°-B. O CGSN determinará as atividades 
autorizadas a optar pela sistemática de reco-
lhimento de que trata este artigo, de forma a 
evitar a fragilização das relações de trabalho, 
bem como sobre a incidência do ICMS e do ISS.

 ..............................................................
§ 13. O MEI está dispensado, ressalva-

do o disposto no art. 18-C desta Lei Comple-
mentar, de:

I – atender o disposto no inciso IV do 
caput do art. 32 da Lei n° 8.212, de 24 de ju-
lho de 1991;

II – apresentar a Relação Anual de Infor-
mações Sociais (Rais); e

III – declarar ausência de fato gerador 
para a Caixa Econômica Federal para emis-
são da Certidão de Regularidade Fiscal pe-
rante o FGTS.

 ..............................................................
§ 15. A inadimplência do recolhimento do 

valor previsto na alínea “a” do inciso V do § 3° 
tem como consequência a não contagem da 
competência em atraso para fins de carência 
para obtenção dos benefícios previdenciários 
respectivos.

§ 16. O CGSN estabelecera, para o MEI, 
critérios, procedimentos, prazos e efeitos di-
ferenciados para desenquadramento da sis-
temática de que trata este artigo, cobrança, 
inscrição em divida ativa e exclusão do Sim-
ples Nacional.

§ 17.A alteração de dados no CNPJ in-
formada pelo empresário à Secretaria da Re-
ceita Federal do Brasil equivalera a comuni-
cação obrigatória de desenquadramento da 
sistemática de recolhimento de que trata este 
artigo, nas seguintes hipóteses:

I – alteração para natureza jurídica dis-
tinta de empresário individual a que se refere 
o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 (CÓDIGO Civil);

II – inclusão de atividade econômica não 
autorizada pelo CGSN;

III – abertura de filial.” (NR)
“Art. 19. Sem prejuízo da possibilidade de 

adoção de todas as faixas de receita previstas 
nos Anexos I a V desta Lei Complementar, os 
Estados poderão optar pela aplicação de su-
blimite para efeito de recolhimento do ICMS 

na forma do Simples Nacional em seus res-
pectivos territórios, da seguinte forma:

I – os Estados cuja participação no Pro-
duto Interno Bruto brasileiro seja de até 1% 
(um por cento) poderão optar pela aplicação, 
em seus respectivos territórios, das faixas de 
receita bruta anual até 35% (trinta e cinco por 
cento), ou ate 50% (cinquenta por cento), ou 
até 70% (setenta por cento) do limite previsto 
no inciso II do caput do art. 3°;

II – os Estados cuja participação no Pro-
duto Interno Bruto brasileiro seja de mais de 1% 
(um por cento) e de menos de 5% (cinco por 
cento) poderão optar pela aplicação, em seus 
respectivos territórios, das faixas de receita 
bruta anual ate 50% (cinquenta por cento) ou 
ate 70% (setenta por cento) do limite previsto 
no inciso II do caput do art. 3°; e

 ..............................................................
§ 2° A opção prevista nos incisos I e II do 

caput, bem como a obrigatoriedade prevista 
no inciso HI do caput, surtirá efeitos somen-
te para o ano-calendário subsequente, salvo 
deliberação do CGSN.

 .....................................................” (NR)
 “Art. 20.  ................................................
§ 1° A empresa de pequeno porte que 

ultrapassar os limites a que se referem os in-
cisos I ou II do caput do art. 19 estará auto-
maticamente impedida de recolher o ICMS e 
o ISS na forma do Simples Nacional, a partir 
do Mês subsequente ao que tiver ocorrido o 
excesso; relativamente aos seus estabeleci-
mentos localizados na unidade da Federação 
que os houver adotado, ressalvado o disposto 
nos §§ 11 e 13 do art. 3°.

§ 1°-A. Os efeitos do impedimento pre-
visto no § 1° ocorrerão no ano-calendário 
subsequente se o excesso verificado lido for 
superior a 20% (vinte por cento) dos limites 
referidos.

 .................................................... “ (NR)
“Art. 25. A microempresa ou empresa de 

pequeno porte optante pelo Simples Nacional 
deverá apresentar anualmente a Secretaria da 
Receita Federal do Brasil declaração Única e 
simplificada de informações socioeconômicas 
e fiscais, que deverá ser disponibilizada aos 
Órgãos de fiscalização tributária e previden-
ciária, observados prazo e modelo aprovados 
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pelo CGSN e observado o disposto no § 15-A 
do art. 18.

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

“Art. 30.  ................................................
 ..............................................................
III – obrigatoriamente, quando ultrapas-

sado, no ano-calendário de inicio de atividade, 
o limite proporcional de receita bruta de que 
trata o § 2° do art. 3°;

IV – obrigatoriamente, quando ultrapas-
sado, no ano-calendário, o limite de receita 
bruta previsto no inciso II do caput do art. 3°, 
quando não estiver no ano-calendário de ini-
cio de atividade.

§ 1°........................................................
 ..............................................................
III – na hipótese do inciso III do caput:
a) ate o último dia útil do mês seguinte 

aquele em que tiver ultrapassado em mais de 
20% (vinte por cento) o limite proporcional de 
que trata o § 10 do art. 3°; ou

b) ate o ultimo dia útil do mês de janeiro 
do ano-calendario subsequente ao de inicio de 
atividades, caso o excesso seja inferior a 20% 
(vinte por cento) do respectivo limite;

IV – na hipótese do inciso IV do caput:
a) até o ultimo dia Útil do mês subsequen-

te a ultrapassagem em mais de 20% (vinte por 
cento) do limite de receita bruta previsto no 
inciso II do caput do art. 3°; ou

b) até o ultimo dia útil do mês de janeiro 
do ano-calendario subsequente, na hipótese 
de não ter ultrapassado em mais de 20% (vinte 
por cento) o limite de receita bruta previsto no 
inciso II do caput do art. 3°.

 ..............................................................
§ 3° A alteração de dados no CNPJ, infor-

mada pela ME ou EPP a Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, equivalera a comunicação 
obrigatória de exclusão do Simples Nacional 
nas seguintes hipóteses:

I – alteração de natureza jurídica para 
Sociedade Anônima, Sociedade Empresaria 
em Comandita por Ações, Sociedade em Conta 
de Participação ou Estabelecimento, no Brasil, 
de Sociedade Estrangeira;

II – inclusão de atividade econômica ve-
dada à opção pelo Simples Nacional;

III – inclusão de sócio pessoa jurídica;
IV – inclusão de sócio domiciliado no 

exterior;

V – cisão parcial; ou
VI – extinção da empresa.” (NR)

“Art. 31.  ................................................
 ..............................................................
III –  .......................................................
 ..............................................................
b) a partir de 1° de janeiro do ano-ca-

lendário subsequente, na hipótese de não 
ter ultrapassado em mais de 20% (vinte por 
cento) o limite proporcional de que trata o § 
10 do art. 3°;

 ..............................................................
V – na hipótese do inciso IV do caput 

do art. 30:
a) a partir do mês subsequente à ultra-

passagem em mais de 20% (vinte por cento) 
do limite de receita bruta previsto no inciso II 
do art. 3º;

b) a partir de 1° de janeiro do ano-ca-
lendário subsequente, na hipótese de não ter 
ultrapassado em mais de 20% (vinte por cen-
to) o limite de receita bruta previsto no inciso 
II do art. 3°.

 ..............................................................
§ 2° Na hipótese dos incisos V e XVI do 

caput do art. 17, será permitida a permanência 
da pessoa jurídica como optante pelo Simples 
Nacional mediante a comprovação da regu-
larização do débito ou do cadastro fiscal no 
prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir 
da ciência da comunicação da exclusão.

§ 3° O CGSN regulamentará os procedi-
mentos relativos ao impedimento de recolher o 
ICMS e o ISS na forma do Simples Nacional, 
em face da ultrapassagem dos limites esta-
belecidos na forma dos incisos I ou II do art. 
19 e do art. 20.

 .....................................................” (NR)
“Art. 41.  ................................................
 ..............................................................
§ 2° Os créditos tributários oriundos da 

aplicação desta Lei Complementar serão apu-
rados, inscritos em Dívida Ativa da União e co-
brados judicialmente pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional, observado o disposto 
no inciso V do § 5° deste artigo.

 ..............................................................
§ 4° Aplica-se o disposto neste artigo 

aos impostos e contribuições que não tenham 
sido recolhidos resultantes das informações 
prestadas:

OUTUBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL182



40582 Quinta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2011

I – no sistema eletrônico de cálculo dos 
valores devidos no Simples Nacional de que 
trata o § 15 do art. 18;

II – na declaração a que se refere o art. 25.
§ 5° .......................................................
 ..............................................................
IV – o crédito tributário decorrente de 

auto de infração lavrado exclusivamente em 
face de descumprimento de obrigação acessó-
ria, observado o disposto no § 1°-D do art. 33;

V – o crédito tributário relativo ao ICMS e 
ao ISS de que trata o § 16 do art. 18-A.” (NR)

“Art. 68. Considera-se pequeno empre-
sário, para efeito de aplicação do disposto nos 
arts. 970 e 1.179 da Lei n° 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil), o empresário 
individual caracterizado como microempresa 
na forma desta Lei Complementar que aufira 
receita bruta anual até o limite previsto no § 
1° do art. 18-A.” (NR)

Art. 3° A Lei Complementar n° 123, de 14 
de dezembro de 2006, passa a vigorar acres-
cida dos seguintes arts. 38-A e 79-E:

“Art. 38-A. O sujeito passivo que deixar de 
prestar as informações no sistema eletrônico 
de cálculo de que trata o § 15 do art. 18, no 
prazo previsto no § 15-A do mesmo artigo, ou 
que as prestar com incorreções ou omissões, 
será intimado a fazê-lo, no caso de não apre-
sentação, ou a prestar esclarecimentos, nos 
demais casos, no prazo estipulado pela auto-
ridade fiscal, na forma definida pelo CGSN, e 
sujeitar-se-á às seguintes multas, para cada 
mês de referência:

I – de 2% (dois por cento) ao mês-calen-
dário ou fração, a partir do primeiro dia do quar-
to mês do ano subsequente à ocorrência dos 
fatos geradores, incidentes sobre o montante 
dos impostos e contribuições decorrentes das 
informações prestadas no sistema eletrônico 
de cálculo de que trata o § 15 do art. 18, ainda 
que integralmente pago, no caso de ausência 
de prestação de informações ou sua efetuação 
após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), 
observado o disposto no § 2° deste artigo; e

II – de R$20,00 (vinte reais) para cada 
grupo de 10 (dez) informações incorretas ou 
omitidas.

§ 1° Para efeito de aplicação da multa 
prevista no inciso I do caput, será considera-
do como termo inicial o primeiro dia do quar-
to mês do ano subsequente à ocorrência dos 
fatos geradores e como termo final a data da 
efetiva prestação ou, no caso de não presta-
ção, da lavratura do auto de infração.

§ 2° A multa mínima a ser aplicada será 
de R$50,00 (cinquenta reais) para cada mês 
de referência.

§ 3° Aplica-se ao disposto neste artigo o 
disposto nos §§ 2°, 4° e 5° do art. 38.

§ 4° O CGSN poderá estabelecer data 
posterior à prevista no inciso I do caput e no 
§ 1°”

“Art. 79-E. A empresa de pequeno porte 
optante pelo Simples Nacional em 31 de de-
zembro de 2011 que durante o ano-calendário 
de 2011 auferir receita bruta total anual entre 
R$2.400.000,01 (dois milhões, quatrocentos 
mil reais e um centavo) e R$3.600.000,00 (três 
milhões e seiscentos mil reais) continuará au-
tomaticamente incluída no Simples Nacional 
com efeitos a partir de 1° de janeiro de 2012, 
ressalvado o direito de exclusão por comuni-
cação da optante.”

Art. 4° Os Anexos I a V da Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006, passam a vigorar 
com a redação constante dos Anexos I a V desta Lei 
Complementar.

Art. 5° O Poder Executivo fará publicar no Diário 
Oficial da União, no mês de janeiro de 2012, a íntegra 
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006, com as alterações resultantes das Leis Comple-
mentares n°s 127, de 14 de agosto de 2007, 128, de 
19 de dezembro de 2008, 133, de 28 de dezembro de 
2009, e as resultantes desta Lei Complementar.

Art. 6° Revogam-se os seguintes dispositivos da 
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006:

I – a partir da publicação desta Lei Complementar: o 
§ 2° do art. 4° e o § 7° do art. 29;

II – a partir de 1° de janeiro de 2012: as alíneas a a 
c do inciso I e as alíneas a a d do inciso II do § 
14 do art. 18.

Art. 7° Esta Lei Complementar entra em vigor 
na data de sua publicação, exceto quanto aos arts. 
2° a 4°, os quais produzirão efeitos a partir de 1° de 
janeiro de 2012.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Discussão da redação final. (Pausa.)

Não havendo que peça a palavra, encerro a dis-
cussão.

Submeto-a a votos. (Pausa.)
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a 

aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Sem contestação do Plenário, está aprovada a 

redação final.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados, para onde a matéria será remetida.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Quero, antes de encerrar a sessão, dar meu 
testemunho sobre o excelente, construtivo e patriótico 
trabalho desenvolvido nesta Casa, nesse projeto, pelo 
Senador José Pimentel. Fui testemunha de como ele 
teve a competência e o conhecimento da matéria para 
negociar com os governadores, com os secretários 
de fazenda que estiveram reunidos conosco algumas 
vezes e com todos aqueles interessados no assunto, 
não só aqueles da pequena e micro empresa, como 
também os empresários, como o Sebrae. Enfim, foi ele 
que, com extrema competência e, sobretudo, conhe-
cimento da matéria na qual se aprofundou, propiciou 
esse trabalho que nós aqui estamos concluindo nesta 
noite e que, de certo modo, também é uma homenagem 
ao Senador José Pimentel e ao seu trabalho.

Também devo destacar o que foi aqui citado pelo 
Líder da oposição: na Câmara dos Deputados, o atual 
Senador Paulo Bauer foi o homem que tomou a frente 
e conseguiu aprovar essa matéria.

Portanto, meus cumprimentos, Senador José Pi-
mentel! A Casa se sente orgulhosa de que, neste dia, 
tenhamos a oportunidade de dar aos pequenos em-
presários o instrumento legal de que eles necessitam 
para melhorar sua condição.

Há sobre a mesa, para encerrar a Ordem do Dia, 
o Requerimento nº 1.225, do Senador Francisco Dor-
nelles, pedindo o apensamento do Projeto de Lei do 
Senado nº 625, que dispõe sobre royalties devidos em 
função de produção de petróleo, gás natural e outros 
hidrocarbonetos, com o Projeto de Lei da Câmara nº 
16, de 2010, e com o Projeto do Senado nº 448, de 
2011, que já tramitam em conjunto porque dispõem 
sobre a mesma matéria.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que es-
tiverem de acordo permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Está encerrada a Ordem do Dia.

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

4 
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.

5 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1,  

DE 2010-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos  

do Requerimento nº 475,de 2011)

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

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

6 
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 
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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.)

7 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 448, DE 2011 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598, de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 448, de 
2011, do Senador Wellington Dias, que dis-
põe sobre royalties e participação especial 
devidos em função da produção de petróleo, 
gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos 
sob o regime de concessão no mar territorial, 
na zona econômica exclusiva e na plataforma 
continental, e sobre royalties devidos sob o 
regime de partilha de produção, instituído pela 
Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

8 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 16, DE 2010 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598, de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2010 
(nº 5.938/2009, na Casa de origem), de inicia-
tiva da Presidência da República, que dispõe 
sobre a exploração e a produção de petróleo, 
de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos sob o regime de partilha de produção, 
em áreas do pré-sal e em áreas estratégi-

cas, altera dispositivos da Lei nº 9.478, de 6 
de agosto de 1997, e dá outras providências 
(exploração, produção, royalties e comercia-
lização do petróleo).

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

9 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 166, DE 2007 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598, de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2007, 
do Senador João Vicente Claudino, que altera 
a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

10 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 629, DE 2007 
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-

mento nº 1.189, de 2011) 
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598, de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 629, de 2007, 
do Senador Magno Malta, que altera as Leis nº 
7.990, de 28 de dezembro de 1989, nº 8.001, 
de 13 de março de 1990, e nº 9.478, de 6 de 
agosto de 1997, para alterar a distribuição de 
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receitas de compensações financeiras e para 
direcioná-las às aplicações que especifica.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

11 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 630, DE 2007 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574 e 598, de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 630, de 2007, 
do Senador Magno Malta, que altera dispositi-
vos das Leis nº 7.990, de 28 de dezembro de 
1989, nº 8.001, de 13 de março de 1990, e nº 
9.648, de 27 de maio de 1998, para estabe-
lecer que os royalties serão aplicados, priori-
tariamente, em segurança pública.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

12 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 8, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
 138, 448, 574 e 598 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 8, de 2008, 
do Senador Cristovam Buarque, que altera os 
arts. 47 e 49 da Lei nº 9.478, de 06 de agos-

to de 1997 – Lei do Petróleo, e insere o art. 
49-A na mesma lei para destinar parcela dos 
royalties à conservação da floresta amazônica.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

13 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 29, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos 
 do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei  
da Câmara nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei  
do Senado nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 

 104, 116, 189, 201, 224, 268, 279, 335,  
362, 458, de 2008; 256, de 2009;  

138, 448, 574 e 598 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 29, de 2008, 
do Senador Antonio Carlos Valadares, que 
altera o § 2º do art. 8º da Lei nº 7.990, de 28 
de dezembro de 1989, para estabelecer que 
parcela da compensação financeira pela ex-
ploração de gás, petróleo, recursos hídricos e 
minerais, no âmbito de cada ente beneficiário, 
será aplicada em infra-estrutura.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

14 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 104, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei  
da Câmara nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei  

do Senado nºs 166, 629, 630, de 2007;  
8, 29, 104, 116, 189, 201, 224, 268, 279, 335,  
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362, 458, de 2008; 256, de 2009;  
138, 448, 574 e 598, de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 104, de 
2008, do Senador Aloizio Mercadante, que 
altera o inciso II do art. 49 da Lei nº 9.478, de 
6 de agosto de 1997, e o parágrafo 4º do art. 
27 da Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, 
para prever distribuição de parcela dos royal-
ties referentes à lavra de petróleo ou gás na-
tural ocorrida em plataforma continental para 
o custeio da Previdência Social.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

15 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 116, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei  
da Câmara nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei  
do Senado nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29,  
104, 116, 189, 201, 224, 268, 279, 335, 362, 

 458, de 2008; 256, de 2009;  
138, 448, 574 e 598, de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 116, de 
2008, do Senador Cristovam Buarque, que 
acrescenta art. 52-A à Lei nº 9.478, de 6 de 
agosto de 1997, para estabelecer que os re-
cursos recebidos por Estados e Municípios a 
título de royalties pela exploração de petróleo 
serão aplicados, exclusivamente, em ações e 
programas públicos de educação de base e 
de ciência e tecnologia.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;

– de Serviços de Infraestrutura.

16 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 189, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da  
Câmara nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei  
do Senado nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 

 104, 116, 189, 201, 224, 268,  
279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009;  

138, 448, 574 e 598 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 189, de 
2008, do Senador Expedito Júnior, que altera 
o art. 7º da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro 
de 1989, e a alínea e do inciso II do art. 49 
da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, com 
vistas a destinar recursos do Fundo Especial 
exclusivamente para a saúde.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

17 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 201, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei  
da Câmara nº 16, de 2010; e os Projetos de  
Lei do Senado nºs 166, 629, 630, de 2007;  

8, 29, 104, 116, 189, 201, 224, 268, 279, 335,  
362, 458, de 2008; 256, de 2009;  

138, 448, 574 e 598 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 201, de 2008, 
do Senador Augusto Botelho, que disciplina 
os dispêndios financiados com recursos de 
compensação financeira pela exploração de 
petróleo e gás natural.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
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– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

18 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 224, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei 
 da Câmara nº 16, de 2010; e os Projetos de  
Lei do Senado nºs 166, 629, 630, de 2007;  

8, 29, 104, 116, 189, 201, 224, 268,  
279, 335, 362, 458, de 2008; 256,  

de 2009; 138, 448, 574 e 598 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 224, de 
2008, do Senador João Pedro, que altera a 
Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, que 
“dispõe sobre a política energética nacional, as 
atividades relativas ao monopólio do petróleo, 
institui o Conselho Nacional de Política Ener-
gética e a Agência Nacional do Petróleo e dá 
outras providências”, para introduzir mudan-
ças nas regras de distribuição dos royalties 
provenientes da exploração de petróleo e de 
gás natural na região conhecida como Pré-sal 
no mar territorial brasileiro.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

19 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 268, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei  
da Câmara nº 16, de 2010; e os Projetos  

de Lei do Senado nºs 166, 629, 630, de 2007;  
8, 29, 104, 116, 189, 201, 224, 268,  

279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009;  
138, 448, 574 e 598 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 268, de 2008, 
do Senador Tasso Jereissati e outros Senado-
res, que cria o Fundo Nacional do Petróleo para 
Formação de Poupança e Desenvolvimento da 

Educação Básica e altera a Lei nº 9.478, de 
6 de agosto de 1997, para determinar nova 
distribuição dos royalties e da participação 
especial decorrentes da exploração de petró-
leo e gás natural entre os entes federativos.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

20 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 279, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei  
da Câmara nº 16, de 2010; e os Projetos de 
 Lei do Senado nºs 166, 629, 630, de 2007; 

8, 29, 104, 116, 189, 201, 224, 268,  
279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009;  

138, 448, 574 e 598 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 279, de 2008, 
da Senadora Ideli Salvatti, que altera a Lei nº 
7.525, de 22 de julho de 1986, que ¿estabele-
ce normas complementares para a execução 
do disposto no art. 27 da Lei nº 2.004, de 3 
de outubro de 1953, com a redação da Lei nº 
7.453, de 27 de dezembro de 1985, e dá ou-
tras providências.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

21 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 335, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei  
da Câmara nº 16, de 2010; e os Projetos de  
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Lei do Senado nºs 166, 629, 630, de 2007;  
8, 29, 104, 116, 189, 201, 224, 268, 

 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009;  
138, 448, 574 e 598 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 335, de 2008, 
do Senador Francisco Dornelles, que altera os 
arts. 49 e 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto 
de 1997, para estabelecer que recursos rece-
bidos pela União a título de royalties e parti-
cipação especial pela exploração de petróleo 
serão destinados ao FUNDEB.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

22 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 362, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei  
da Câmara nº 16, de 2010; e os Projetos de  
Lei do Senado nºs 166, 629, 630, de 2007;  

8, 29, 104, 116, 189, 201, 224, 268, 279, 335,  
362, 458, de 2008; 256, de 2009;  

138, 448, 574 e 598 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 362, de 
2008, do Senador Paulo Paim, que altera os 
arts. 6º e 49 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 
1997, para estabelecer que recursos recebidos 
pela União, a título de royalties pela explora-
ção de petróleo na camada de pré-sal, serão 
destinados parcialmente à área de saúde, à 
previdência social e ao FUNDEB.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

23 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 458, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei  
da Câmara nº 16, de 2010; e os Projetos de  
Lei do Senado nºs 166, 629, 630, de 2007;  

8, 29, 104, 116, 189, 201, 224,  
268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,  
de 2009; 138, 448, 574 e 598 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 458, de 
2008, da Senadora Serys Slhessarenko, que 
altera o inciso II do artigo 49 da Lei nº 9.478, 
de 6 de agosto de 1997, dando nova distri-
buição de parcela dos royalties referentes à 
lavra de petróleo ou gás natural ocorrida em 
plataforma continental.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

–de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

24 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 256, DE 2009 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei  
da Câmara nº 16, de 2010; e os Projetos de 
 Lei do Senado nºs 166, 629, 630, de 2007;  

8, 29, 104, 116, 189, 201, 224, 268,  
279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009;  

138, 448, 574 e 598 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 256, de 2009, 
do Senador Lobão Filho, que altera os arts. 6º 
e 49 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
para estabelecer que recursos recebidos pela 
União, a título de royalties pela exploração de 
petróleo e gás natural na camada pré-sal, se-
jam destinados ao Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal (FPE).

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;
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– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

–de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

25 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 138, DE 2011 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei  
da Câmara nº 16, de 2010; e os Projetos de  
Lei do Senado nºs 166, 629, 630, de 2007;  

8, 29, 104, 116, 189, 201, 224,  
268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,  
de 2009; 138, 448, 574 e 598 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 138, de 
2011, do Senador Inácio Arruda, que altera a 
Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, 
estabelecendo percentual para destinação de 
recursos do Fundo Social para a educação.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

26 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 574, DE 2011 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei 
 da Câmara nº 16, de 2010; e os Projetos de  
Lei do Senado nºs 166, 629, 630, de 2007; 

8, 29, 104, 116, 189, 201, 224,  
268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, 
 de 2009; 138, 448, 574 e 598 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 574, de 
2011, do Senador Francisco Dornelles e ou-
tros Senadores, que altera a Lei nº 12.351, de 
22 de dezembro de 2010, para dispor sobre 
os royalties e a receita da comercialização 
relativos ao regime de partilha de produção.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

27 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 598, DE 2011 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei  
da Câmara nº 16, de 2010; e os Projetos de 

 Lei do Senado nºs 166, 629, 630,  
de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

 224, 268, 279, 335, 362, 458,  
de 2008; 256, de 2009; 138, 448,  

574 e 598 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 598, de 
2011, do Senador Francisco Dornelles e ou-
tros Senadores, que inclui §§ 1º-A e 5º no art. 
50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
que dispõe sobre a política energética na-
cional, as atividades relativas ao monopólio 
do petróleo, institui o Conselho Nacional de 
Política Energética e a Agência Nacional do 
Petróleo e dá outras providências, para alte-
rar os valores definidos no art. 22 do Decreto 
nº 2.705, de 3 de agosto de 1998, para veri-
ficação da faixa de isenção e das faixas de 
alíquotas de 10%, 20%, 30% e 40%, relativas 
ao cálculo e ao pagamento de participações 
especiais, bem como alterar a destinação da 
receita federal adicional para o Fundo Espe-
cial, a ser distribuída entre todos os Estados 
e Municípios.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
–de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
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28 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2007

Votação, 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, Relator: 
Senador Flexa Ribeiro, favorável, com a Emen-
da nº 1-CRA de redação, que apresenta, com 
voto vencido, da Senadora Marisa Serrano.

29 
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, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, Relator: Senador 
Cristovam Buarque; e de Assuntos Sociais, 
Relator: Senador Casildo Maldaner.

30 
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 Presidente 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.

31 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 58, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 58, de 2011 (nº 7.577/2010, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribu-
nal Superior do Trabalho, que dispõe sobre 
a criação de cargos de provimento efetivo no 
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 5ª Região (BA) e dá 
outras providências.

Parecer favorável, sob nº 912, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator: Senador Humberto Costa.

32 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do Recurso nº 5, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 185, de 2004, do Senador 
Demóstenes Torres, que regulamenta o em-
prego de algemas em todo o território nacional.

Pareceres sob nº 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Proje-
to): favorável, nos termos do Substitutivo, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das apresentadas ao Substitutivo, em turno 
suplementar, perante à Comissão): favorável, 
na forma da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).

33 
REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.108, de 2007, do Senador Cristo-
vam Buarque e outros Senhores Senadores, 
solicitando a criação de Comissão Temporária 
Externa, composta pelos Senadores do Distrito 
Federal, Goiás e Minas Gerais, para, no prazo 
de cento e vinte dias, promover amplo debate 
e propor medidas concretas para o combate à 
violência no Distrito Federal e Entorno.

34 
REQUERIMENTO Nº 932, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
 do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 932, de 2011, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de solidariedade ao Excelen-
tíssimo Senhor Comandante do Exército, Ge-
neral Enzo Martins Peri, em virtude de matéria 
veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, na 
edição de 31 de julho deste ano.

35 
REQUERIMENTO Nº 947, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 947, de 2011, da Senadora Vanessa 
Grazziotin, solicitando voto de congratulações 
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e aplausos pelos 93 anos do ex-Presidente da 
África do Sul e Nobel da Paz – Nelson Man-
dela, comemorado no dia 18 de julho de 2011.

Parecer favorável, sob nº 920, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduar-
do Suplicy.

36 
REQUERIMENTO Nº 1.142, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.142, de 2011, do Senador Walter 
Pinheiro, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 280, de 2007; 
e 182, de 2009, por regularem matérias cor-
relatas (distribuição de conteúdo brasileiro por 
meio eletrônico).

37 
REQUERIMENTO Nº 1.172, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.172, de 2011, da Senadora Lúcia Vâ-
nia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 278, de 2011, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Serviços de Infra-
estrutura (direitos dos usuários de serviços de 
transporte aéreo).

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Voltamos à lista de oradores.

Quero retificar que o projeto das pequenas e mi-
cro empresas será remetido à sanção e que à Câmara 
dos Deputados será enviada apenas a comunicação 
de que o Senado aprovou o projeto.

Concedo a palavra ao Senador Magno Malta, 
como Líder.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente José Sarney, 
Srs. Senadores e Srªs Senadoras, eu gostaria de cha-
mar a atenção do Brasil, Senador Randolfe, daqueles 
que nos ouvem pelos meios de comunicação e nos 
veem pela televisão, os meios de comunicação desta 
Casa, os senhores, as senhoras que estão nas gale-
rias sejam bem-vindos.

Eu tenho muita coisa boa para comemorar, mas 
nem tudo é bom, Sr. Presidente. Assisti hoje, nesta 
Casa, à aprovação de um crédito para o meu Estado, o 
Estado do Espírito Santo, e esse projeto que beneficia 
tanto a micro e pequena empresa no Brasil. Ontem, 
houve o adiamento, Senador Lindbergh, da votação ou, 
quem sabe, não tenhamos o dissabor de votar esse 
veto concernente aos royalties. Queira Deus tenha-

mos tempo para informar ao País a verdade sobre os 
royalties, o que é royalty. Criaram uma confusão tão 
grande na cabeça da população brasileira, que acha 
que royalty e petróleo são a mesma coisa.

Mas eu tenho muito dissabor também. Todas as 
vezes que eu venho a esta tribuna, Senador Pinheiro, 
para fazer algum registro que envolva criança, Senador 
Armando Monteiro, eu o faço de forma indignada. De 
forma indignada por que há que se ter sempre a indig-
nação dos justos, Senador Suplicy. E essa eu tenho.

Ninguém tem o direito, nem brincando, de fazer 
uma afronta a uma criança, ainda que seja de tenra 
idade, e é por isso que nós somos e lutamos contra 
o aborto. Nós sabemos que a vida começa no útero 
e uma criança no útero, com o coração batendo, em 
pleno funcionamento, alimentando-se pelo cordão um-
bilical, é uma vida e uma vida há que ser respeitada.

Recebi muito estarrecido, ouvi estarrecido e li 
estarrecido, Sr. Presidente, e o Brasil também ficou 
estarrecido, com o que foi divulgado pelos meios de 
comunicação. A TV noticiou, assim como as rádios, os 
blogs e os jornais do Brasil.

Com muita tristeza, venho a esta tribuna insta-
do, provocado, cobrado Senador Suplicy, por milhões 
de brasileiros, milhões de brasileiros que aprenderam 
a nos ver fazer o enfrentamento e a defesa da crian-
ça no Brasil. Brasileiros estão cobrando de mim este 
pronunciamento, cobrando de mim, Senador Paim, 
uma postura diante desse quadro. V. Exª esteve co-
migo na CPI da Pedofilia, V. Exª me acompanhou ao 
longo desses três anos, V. Exª é parte dos resultados, 
e esses e-mails de hoje são parte de uma sociedade 
que aprendeu a se indignar, a se revoltar e revelar in-
dignação por qualquer tipo de abuso, ainda que seja 
em forma de piada, contra uma criança. Falo do que 
ocorreu no programa CQC da Bandeirantes.

Tenho o maior respeito pelo Marcelo Tas, rapaz 
muito versátil, capaz, um jornalista que, naquilo em 
que ele se meteu, em que entrou, nas oportunidades 
que lhe foram dadas, revela uma grande capacidade. 
Ele tem a minha admiração desde os tempos de TVE, 
TV Cultura, quando mostrava a sua capacidade de 
trabalhar com criança. Temos aquilo que é afeito, que 
tem um formato da natureza da gente e a gente gosta.

Com todo o respeito que tenho ao programa CQC, 
é um formato de jornalistas inteligentes, de pessoas 
que tentam fazer humor diferenciado; não é um for-
mato que me agrada, a mim de forma muito pessoal. 
Algumas vezes, fui entrevistado e penso que o tipo de 
entrevista que fazem, na verdade, tem a intenção de 
ridicularizar. Mas tenho respeito por esse jornalista e 
pelo formato que deu certo. Tenho que reconhecer que 
o Brasil gosta. E tenho que reconhecer também, como 
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Presidente da CPI da Pedofilia, que, o Danilo, que hoje 
tem um programa sozinho, saiu, mas, na época, era um 
dos jornalistas do CQC, fez algumas matérias, Sena-
dor Lindbergh. O Danilo Gentili, tratando de pedofilia 
na Internet, fez algumas coisas muito importantes e 
sérias, porque o assunto é sério. Bati palmas daqui, e 
continuo batendo palmas.

Mas estou estarrecido com a atitude e o compor-
tamento do jornalista Rafinha, penso que é Rafinha 
Bastos, do CQC. E tenho razões para isso. O Brasil 
sabe que esse rapaz fez uma piada de mau gosto com 
uma mãe e com o seu filho, um bebê.

Diante de uma imagem da cantora Wanessa Ca-
margo – e não é porque é cantora; a reação viria da 
minha parte ou de qualquer outra pessoa, ainda que 
fosse anônima –, mãe de família, mulher – neste Brasil, 
convencionou-se desrespeitar a mulher –, eles dizem 
que ela está grávida, e ele faz um elogio sarcástico e 
diz: “Eu como ela e o bebê”.

Comer o bebê?
Uma piada de mau gosto, macabra, sinistra, não 

tem nenhum sentido. Hoje ninguém ousa fazer isso. As 
pessoas brincavam e diziam: “esse bebê é tão gosto-
sinho, gordinho, que dá vontade de morder”; a mãe 
falava que dava vontade de comer, mas estava se re-
ferindo a um carinho.

Mas ele disse: “Eu como a Wanessa e o bebê” 
– disse “o bebê”.

Ora, o pai desse bebê é um jovem do meu Esta-
do, Marcus Buaiz, de uma família tradicional que, ao 
longo da vida, mexeu com comunicação. Um rapaz 
que, embora sendo de uma família abastada, saiu para 
vencer sozinho fora do nosso Estado.

O Marcus Buaiz é o pai dessa criança, e eu tenho 
dever com a criança, tenho obrigação com a mulher e 
com o Marcus Buaiz, que é do meu Estado.

A Wanessa Camargo é filha de um amigo pessoal. 
Quando travei a minha amizade com o Zezé, Senador 
Lindbergh, as primeiras vezes que fui à casa dele, Se-
nador Paim, eu o encontrei ensinando dever de casa 
para a Wanessa. Essa foi a prática desse sujeito, que 
acompanhei a vida inteira e de quem sou amigo pessoal.

Tenho uma filha recém-casada, chama-se Carla, 
casada com um mineiro, Ulysses. Eu, sentado, assis-
tindo TV, ouço alguém dizer uma expressão dessas, 
tão macabra, sobre a minha filha na tentativa de fazer 
humor? Qual é a intenção?

Quero me solidarizar com você, Zezé, com a sua 
família, com a família Buaiz, com Marcus Buaiz, e que-
ro repudiar a atitude desse jornalista.

No Brasil, convencionou-se dizer que tudo de 
ruim que há neste País está na conta da polícia e dos 
políticos, faz-se o que quer com essas duas classes e 

fica por isso mesmo. É por isso que eles aprenderam 
a passar do limite, e as pessoas não reagem.

Agora, quero me dirigir ao Ministério Público de 
São Paulo, quero me dirigir ao Procurador-Geral de 
São Paulo: é preciso que o jornalista explique a sua 
expressão.

Quando se trata de uma criança, o que é comer 
um bebê? Isso é estupro de vulnerável! Sr. Procurador, 
isso é estupro de vulnerável! Sr. Promotor da Infância 
de São Paulo, isso é estupro de vulnerável! É preciso 
que se trate isso em delegacia especializada. Ainda 
que esse moço venha a público reconhecer o seu erro 
e pedir perdão, nunca vai justificar. E dizer que comer, 
morder seria canibalismo, um crime feio, mas bem 
menor do que ele disse, porque tem outra conotação.

É preciso que o Promotor da Infância reaja, pro-
curador!

É preciso que o Promotor da Infância reaja, pro-
curador!

Aconselho a você, Marcus Buaiz, constituir advo-
gado e ir às últimas consequências, porque, se a moda 
pega, o que é que nós vamos ouvir daqui a pouco?

Quando quebrei o sigilo do Orkut no Brasil, sabe 
o que é que eu vi, Deputada Borghetti, sabe o que vi, 
Lucília, sua amiga e minha amiga também que visita 
esta Casa hoje? Vi pediatra abusando de criança com 
30 dias de nascida; vi criança de um ano ser abusada 
no altar; vi pai e mãe estuprando criança de um ano. E 
é por isso que sou assaltado pela indignação dos justos.

É preciso constituir advogado, Marcus Buaiz. 
trata-se da honra das pessoas.

É preciso constituir advogado, Zezé.
Hoje já li algumas notinhas dando outra conota-

ção, que o rapaz foi tirado do ar por uma intervenção 
de Ronaldo Nazário, de Ronaldinho Fenômeno. Inter-
venção do Marcus Buaiz e, quem sabe, intervenção 
do Zezé. 

Ora, se o pai não tiver o sangue para reagir a uma 
expressão dessas, a uma brincadeira podre dessas, 
quem vai reagir? Se alguém que está sentindo dor não 
se cercar dos seus amigos... É como se o rapaz tivesse 
sido afastado a pedido dos poderosos. Espero que a 
direção da Bandeirantes o tenha afastado – e o pró-
prio Marcelo Tas, por quem eu nutro o maior respeito 
do mundo pela capacidade desse jornalista – porque 
passou do limite, passou do limite. Ninguém vai pro-
var... Estou aqui como Correio Braziliense, que publi-
cou uma matéria desse tamanho, aliás o Brasil inteiro: 
“Rafinha com o sorriso amarelo”.

Eu fico aqui pensando com os meus botões, e 
penso que esse deve ser o melhor comportamento. 
Imagino que esse moço esteja em casa – e assim que 
tem que ser – arrependido do que fez, do que falou.
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No Brasil, as pessoas se acostumaram a rir de 
tudo e qualquer piada que alguém faça com a honra 
dos outros. Nós, da classe política, que a imprensa 
criminalizou, e, com qualquer tipo de deboche – aliás, 
criminalizou tanto que, no Brasil, o político não tem 
que provar que é honesto, porque você tem que provar 
que é honesto todo dia, mas o político, no Brasil, tem 
que provar que é honesto todo dia e na Justiça –, você 
perde os seus direitos, você perde os seus direitos.

Mais uma vez, chamo a atenção do Procurador-
-Geral de São Paulo, chamo a atenção do José Carlos 
Blat, do José Reinaldo, desses procuradores e pro-
motores de São Paulo, acostumados a grandes lutas.

Eu quero chamar a atenção do Francisco Cem-
branelli. Quem não se lembra do Cembranelli? Lembra 
o caso da pequena jogada pela janela? Lembra, Se-
nador Paim? A pequena Nardoni, jogada pela janela? 
V. Exª não pode esquecer porque aquele tenente que 
estava lá no jardim, que foi ajudar a fazer a varredu-
ra, não foi fazer nada disso. Aquele filho de uma égua 
era pedófilo. Ele estava lá para olhar as partes íntimas 
daquela criança e, logo em seguida, nós o pegamos. 
E ele deu um tiro na cabeça, suicidou-se. Já foi tarde, 
esse desgraçado!

Eu quero dizer ao Brasil, quero dizer àqueles que 
me ouvem, que a minha indignação será permanente.

Senador Lindbergh, eu tenho assistido a V. Exª 
desde que esta legislatura começou. V. Exª tem uma 
filha especial. Todas as vezes em que pego seu tele-
fone, por ser seu amigo, eu o abro. Não quero mexer 
com a emoção de V. Exª. Mas V. Exª só fala dessa filha. 
V. Exª tem sido o maior militante desta Casa na causa 
dos pequenos que nasceram especiais, porque real-
mente são especiais. E todas as vezes que eu olho as 
fotos de sua filha, aquela gracinha, eu me lembro do 
meu sobrinho Guigui, também especial.

Senador Lindbergh, qualquer violência contra a 
criança, ainda que seja verbal; qualquer deboche, ainda 
que seja verbal, contra uma criança de tenra idade ou 
não, não há que se admitir qualquer tipo de deboche 
por uma criança, Senador, de cinco anos, seis anos, 
de dez anos, porque nasceu estrábica, porque tem 
um problema no dedinho ou na perninha... Ninguém 
há de admitir violência sexual contra a criança. É por 
isso que estou aqui hoje nesta tribuna.

Tenho uma filha de 10 anos de idade. Minhas 
filhas já tiveram nove meses e também já tiveram um 
dia, dois meses, três meses – já estiveram no útero. Eu 
já vi – a mídia noticia – matérias especiais de mulhe-
res que entram em depressão porque, no sexto mês, 
no sétimo mês de gravidez, perderam uma criança 
por uma hemorragia interna, um problema qualquer, 
um acidente. Elas choram não por que perderam, mas 

porque sangrou e foi necessário tirar restos podres de 
carne de um feto que foi vivente. Elas choram, sabe por 
que, Senador? É pelo sentimento de mãe, sentimento 
materno. Quando o pai chora por um feto é sentimento 
paterno; quando ele começa a pulsar no útero com um, 
dois, três meses é ser humano e tem vida.

E não me venham dizer que vim a esta Casa 
fazer um drama; eu vim defender os direitos de um 
ser humano. Como pai de família, vim revelar a minha 
insatisfação, a minha indignação em nome de mim 
mesmo, em nome das minhas filhas e dos meus netos 
que virão, Senador Paim, porque, se nós nos calarmos 
diante dessas aberrações, daqui a pouco, teremos pro-
gramas aconselhando e ensinando pai como abusar 
de filho em casa.

Nós já tivemos a decisão do Supremo dizendo 
que a marcha da maconha é legal. Porque é direito, é 
direito de livre expressão, e eles podem se expressar. 
É direito a marcha da maconha. Também é direito para 
os pedófilos fazerem uma marcha de pedofilia. É direito 
à livre expressão. Livre expressão. Eles fazem os car-
tazes, levantam eles que: “Pai tem direito a abusar de 
filho. Abusem de suas crianças na escola. Qualquer 
homem tem o direito de abusar de uma criança”. E a 
polícia é obrigada a guardá-los, porque o Supremo 
disse que é direito à liberdade de expressão.

Na hora em que você, Marcus Buaiz, entrar na 
Justiça... E entre, entre, para que o seu filho ao nascer 
não cresça sabendo que você foi um covarde e tome 
conhecimento um dia, porque o Dr. Google está aí 
para registrar tudo para a eternidade, que isso acon-
teceu e você não reagiu. O advogado dele dirá: “É di-
reito, liberdade de expressão”. Até direito à liberdade 
de expressão tem limite, Senador Suplicy, tem limite.

Portanto, receba, família Buaiz, do meu Estado, 
a minha solidariedade; receba, meu amigo Zezé, a mi-
nha solidariedade; receba, meu amigo Marcus Buaiz, 
pai desta criança – não é um feto; é uma criança –; 
Wanessa, que eu vi criança; Zilu; Brasil; crianças do 
Brasil, pais do Brasil, a minha indignada solidariedade.

Nada contra a pessoa desse rapaz. Se reconhecer 
que cometeu um erro, quem sabe, com a inteligência e 
com a capacidade que tem, pegará esse limão e fará 
uma limonada, ensinando a outros que o mesmo erro 
não podem cometer.

Mais uma vez, tirando o meu chapéu para a Rede 
Bandeirantes, tão bem dirigida, mandando um abra-
ço àquele que eu entendo como a voz dos oprimidos, 
que se assentam no sofá e não têm como falar, José 
Luiz Datena, meu amigo pessoal, e ao Marcelo Tas, 
que comanda o programa e que é um sujeito absolu-
tamente inteligente e lúcido.
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Ao Rafinha, meu lamento, e que Deus lhe dê 
melhores dias.

Durante o discurso do Sr. Magno Malta, 
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Geo-
vani Borges.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – O próximo orador inscrito, o Senador 
Armando Monteiro, falará pela Liderança, por permuta.

V. Exª aguarde, porque é o seguinte inscrito.
Antes de V. Exª assumir a tribuna, eu gostaria 

de submeter à apreciação do Plenário, por votação, o 
Requerimento nº 1.233, de 2011, do Senador Anto-
nio Carlos Valadares, que solicita licença para se au-
sentar dos trabalhos da Casa no período de 10 a 14 
de outubro do corrente ano, a fim de participar, como 
observador parlamentar, dos trabalhos da 66ª Assem-
bleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, Estados 
Unidos da América.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 1.233, DE 2011

Tendo sido designado pelo Presidente do Senado 
Federal para representar esta Casa, na qualidade de 
observador parlamentar dos trabalhos da 66ª Assem-
bléia-Geral das Nações Unidas em Nova York, Esta-
dos Unidos da América, requeiro, nos termos do art. 
40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença 
para me ausentar dos trabalhos da Casa no período 
de 10 a 14 de outubro do corrente ano.

Comunico, nos termos do art. 39, I, do mesmo 
Diploma Legal, que estarei ausente do País no perí-
odo acima citado.

Brasília, 5 de outubro de 2011. – Senador Anto-
nio Carlos Valadares.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – As Srªs e os Srs. Senadores que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

A próxima comunicação: 
Sobre a mesa, ofício que passo a ler:

É lido o seguinte:

OF. Nº 61/11/GLDEM

Brasília, 5 de outubro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que, durante 

o cumprimento de missão oficial no exterior, no perío-
do de 6 a 16 de outubro de 2011, ficará respondendo 
pela Liderança do Partido  o nobre Senhor Senador 
José Agripino.

Atenciosamente, – Senador Demóstenes Torres, 
Líder do Democratas no Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Foram aprovados o Requerimento nº 
1.233 e a comunicação do Senador Demóstenes.

Com a palavra, o Senador Armando Monteiro.
V. Exª dispõe do tempo regimental, Senador Ar-

mando Monteiro.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna, no dia de hoje, 
para destacar um dos principais desafios do nosso sis-
tema educacional, que é o de dar um salto de qualidade 
em todos os níveis, principalmente no ensino médio.

Se nos últimos anos o Brasil foi o terceiro país 
que mais evoluiu no exame Pisa – que avalia os co-
nhecimentos adquiridos por estudantes de 15 anos em 
várias partes do mundo –, a despeito de ainda estar-
mos num patamar insatisfatório, o mesmo não pode ser 
dito em relação ao ensino médio. O Brasil acumulou 
um atraso fantástico nessa área. Eu diria que o Brasil 
está décadas atrasado no ensino médio.

Esse diagnóstico foi reconhecido também pelo 
Ministro Fernando Haddad em uma audiência pública 
realizada na Comissão de Educação ontem. São pa-
lavras do Ministro: “Se é possível afirmar, hoje, que o 
ensino fundamental respondeu aos estímulos gover-
namentais, no caso do ensino médio os avanços têm 
sido mais tímidos do ponto de vista da qualidade.”

O Ministro defendeu, inclusive, a diminuição das 
disciplinas do ensino médio. Segundo ele, é necessá-
rio avançar “na direção de um currículo mais enxuto e 
menos sobrecarregado”. Disse ainda que “o Governo 
trabalha para que os jovens possam, ao concluir a edu-
cação básica, optar por seguir os estudos cursando o 
ensino superior ou dedicar-se à educação profissional”.

E aí há um dos graves problemas no nosso sis-
tema: essa desconexão entre o ensino médio, que tem 
um viés excessivamente acadêmico, e a educação 
profissional. Então, isso se traduz numa certa compre-
ensão de que o ensino médio é uma mera etapa de 
passagem, quando na realidade o ensino médio po-
deria e deveria ter um caráter terminativo, propiciando 
já a inclusão desse jovem no mercado de trabalho e 
contribuindo, Presidente Geovani Borges, para que a 
sociedade pudesse ter um retorno mais rápido desse 
grande investimento, de um ciclo longo de investimentos 
que vai desde o ensino fundamental até muitas vezes 
o curso superior, para que se possa ter uma inserção 
no mercado produtivo.

O ensino médio no Brasil valoriza excessivamente 
a formação acadêmica, desconsiderando as necessi-
dades do mercado de trabalho e, como já me referi, 
da inserção produtiva dos jovens.
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Portanto, é preciso superar o modelo de ensino 
médio de formação generalista, diversificando os con-
teúdos e dando oportunidades para profissionalização 
e, especialmente, aumentando as matrículas da edu-
cação profissional de nível médio.

No tocante ao ensino técnico, vertente funda-
mental da formação do nível médio, o Plano Nacional 
de Educação estabelece até 2020 a meta de duplica-
ção de matrículas da educação profissional no Brasil.

Essa meta ainda é tímida. Digo isso porque, nos 
países da OCDE, 54% dos estudantes do ensino mé-
dio estão matriculados em cursos profissionalizantes 
ou pré-profissionalizantes. No Brasil, esse percentual 
está em torno de apenas 10%.

Entretanto, é preciso reconhecer que, atualmente, 
estamos vivendo um período de expansão, após déca-
das de atraso, do ensino profissionalizante.

Em 93 anos, portanto num período que vai de 
1909 a 2002, o Brasil construiu apenas – volto a dizer, 
em quase 100 anos – 140 escolas profissionalizantes.

O projeto de expansão começou – e devemos ser 
justos – no governo Lula, quando 214 unidades foram 
inauguradas. Agora, na gestão da Presidente Dilma, 
a meta é chegar a 2014 com 562 unidades, apenas 
da rede federal, espalhadas pelo País, além dos 38 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

Esse aumento na oferta de vagas permitirá, se-
gundo a Secretaria de Educação Profissional e Tec-
nológica do Ministério da Educação (MEC), matricular 
600 mil alunos na rede técnica e profissionalizante.

Essa expansão depende da aprovação nesta 
Casa do Projeto de Lei iniciado na Câmara, o PLC 
nº 78, que institui o Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego, conhecido como Pro-
natec. Devemos realizar um esforço para que esse 
importante projeto seja aprovado até o final do ano, 
para que seja sancionado o mais rápido possível pela 
Presidente Dilma.

O Pronatec reúne estratégias de ampliação de 
vagas nas redes públicas, custeio de cursos ofereci-
dos pelo Sistema S e financiamento do ensino na rede 
privada. A expectativa do Governo é que a medida crie 
8 milhões de vagas em formação inicial e continuada 
nos próximos anos, incluindo ensino profissional con-
comitante ao ensino médio e cursos de qualificação 
de pelo menos 160 horas de carga horária.

O texto aprovado permite o aporte direto de re-
cursos da União em escolas estaduais, municipais e do 
Sistema S para o custeio das vagas no ensino profissio-
nal. O dinheiro servirá para pagar todos os gastos com 
mensalidade e matrícula e, em alguns casos, bancar 
também o transporte e a alimentação dos estudantes.

O projeto prevê também a execução de ações 
do programa por meio de parcerias entre o Governo 
e entidades sem fins lucrativos. Pela proposta que ora 
tramita nesta Casa, os empresários poderão contratar 
empréstimos a juros baixos para financiar os cursos 
por meio do Fundo de Financiamento Estudantil.

Mas, Sr. Presidente, se por um lado estamos vi-
vendo um momento positivo pela expansão do número 
de vagas, por outro, ainda convivemos com problemas 
básicos, como a falta de professores e de laboratórios 
para que os nossos estudantes possam dominar os 
conhecimentos técnicos necessários, indispensáveis 
para uma boa formação técnica.

Os professores também precisam melhorar a 
sua qualificação e é preciso criar condições para que 
os alunos possam participar de forma mais frequente 
de oficinas, de projetos, enfim de programas que os 
habilitem de forma segura e competente rumo à for-
mação profissional.

Mas é preciso também destacar que existem 
exemplos de excelência em nosso País. O jornal O 
Globo, de segunda-feira, último dia 3, publicou uma 
matéria ressaltando os avanços do ensino técnico pro-
fissional em Pernambuco, o meu Estado. Foram cita-
das como ilhas de excelência a Escola Técnica Federal 
de Pernambuco, transformada em Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia, e a Escola Técnica 
Estadual Agamenon Magalhães. Este ano, das quase 4 
mil vagas oferecidas por ambas as instituições, quase 
30 mil alunos almejaram o ingresso.

Desde o governo passado, quando foi transfor-
mada em Instituto, a Escola Técnica Federal de Per-
nambuco ganhou mais autonomia financeira, apri-
morou sua gestão, investiu mais no corpo docente 
e na sua estrutura física. Hoje conta com um quadro 
completo de quase 400 professores, 100 laboratórios 
que servem a 16 cursos, sendo que dois estão em 
fase de implantação: o de automação industrial, de 
nível superior, e o de mecânica automotiva, de nível 
de especialização técnica, ambos voltados para pólos 
industriais nascentes, especialmente os que se locali-
zam no litoral Sul, no complexo industrial portuário de 
Suape e no litoral Norte, que irá receber a planta da 
Fiat lá em Pernambuco.

É importante destacar também que o Instituto Fe-
deral de Pernambuco ganhou notoriedade e apoio de 
grandes empresas nacionais para ensinar empreende-
dorismo. Uma das iniciativas de sucesso é a Aromice, 
uma pequena sociedade anônima estudantil, na qual 
os alunos aprendem todas as etapas na implantação 
de uma indústria e de uma unidade negócios.

Já a Escola Técnica Agamenon Magalhães se 
destaca pela imensa capacidade de colocação dos 
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seus estudantes no mercado de trabalho, oferecendo 
cursos em absoluta sintonia com as demandas que 
estão em expansão no mercado de trabalho, especial-
mente nas áreas de design e edificações. Esse último 
recentemente recebeu o Prêmio Nacional do Educa-
dor, conferido pela Microsoft, pelo desenvolvimento do 
projeto Edificando Ideias – da produção de tijolos, por 
exemplo, com fibra de coco. 

Sr. Presidente temos de destacar o trabalho de-
senvolvido pelo Governador Eduardo Campos nessa 
área. Em seu primeiro mandato, mais que dobrou o 
número de escolas técnicas. Em 2007 eram seis uni-
dades, hoje são 14. Em 2006, havia 1.748 alunos, hoje 
são 13 mil estudantes.

E o plano de expansão prevê 23 escolas técni-
cas até 2012 e 60 escolas até 2014, disponibilizando 
mais de 45 mil vagas.

De acordo com os dados da Secretaria de Educa-
ção do Estado, atualmente estão em construção mais 11 
novas escolas. O investimento total é de R$60 milhões.

Vale destacar que as novas unidades foram pro-
jetadas com um padrão de excelência composto por 
12 salas de aula, oito laboratórios, auditório, biblioteca, 
quadra poliesportiva, anfiteatro, refeitório, entre outros 
equipamentos.

O Governo do Estado também tem ampliado os 
investimentos na área de qualificação social e profis-
sional, com uma parceria de sucesso com o Sistema S.

Por meio do programa Qualifica Pernambuco, 
a Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreen-
dedorismo oferece sete projetos de melhoria da mão 
de obra dos trabalhadores da capital e do interior de 
Pernambuco.

A meta do Governo é, até 2014, elevar o número 
de matrículas em programas de qualificação básica 
dos atuais 19,5 mil para 100 mil vagas. Já, nos cursos 
técnicos, a meta é chegar aos 80 mil matriculados nos 
próximos três anos.

Esses números, sem nenhuma dúvida, atestam 
de maneira eloquente o esforço que o Estado de Per-
nambuco vem realizando em articulação com o Governo 
Federal. Ressaltando, Sr. Presidente, que o diferencial 
de concluir o ensino médio com formação profissional 
é dar oportunidade aos jovens de ingressarem com 
mais rapidez e preparo no mercado de trabalho. Ao 
mesmo tempo, atendendo à necessidade urgente do 
nosso setor produtivo, que, atualmente, padece da es-
cassez de mão de obra qualificada. Essa é, portanto, 
uma agenda prioritária para o nosso País. 

Quero aproveitar os instantes finais do meu tempo 
para, uma vez mais, registrar a nossa satisfação, neste 
dia em que se comemora o Dia da Micro e Pequena 
Empresa no Brasil, pela grande conquista que hoje 

conseguimos nesta Casa, já que, de forma unânime, 
o Senado pôde oferecer a sua contribuição para que 
o Brasil propicie um ambiente cada vez mais favorável 
às pequenas e micro empresas.

Alguém já disse com propriedade que os peque-
nos negócios representam um grande negócio para o 
País porque respondem de maneira muito efetiva na 
formação do emprego e da renda, realizam de forma 
plena os ideais de uma economia de mercado fundada 
na livre concorrência, sem as deformações dos oligo-
pólios e dos monopólios, garantindo a competição e, 
por isso mesmo, zelando pelos interesses do consu-
midor brasileiro. 

Portanto, é com grande alegria que, como Sena-
dor da República, registro a contribuição efetiva desta 
Casa e que vai ter um impacto extraordinário na vida 
do País, porque o Brasil tem uma energia empreen-
dedora muito grande. E ao oferecer um ambiente mais 
favorável, não tenho dúvida de que poderemos dar 
uma resposta muita efetiva, dinamizando o mercado 
interno e, sobretudo, oferecendo oportunidades a um 
grande contingente de brasileiro que, hoje, também 
aspira à realização de sua vocação empreendedora, 
assumindo o risco dos pequenos negócios neste País.

Hoje é um dia de alegria. Mas há muito o que 
se fazer. Temos uma agenda densa e desafiadora 
para continuarmos a avançar nessa área. Tenho dito 
que há uma área em que o Brasil ainda não avançou 
muito no apoio aos pequenos negócios. Refiro-me à 
área do crédito, que ainda é inacessível. Para as pe-
quenas empresas, o crédito é ainda algo muito difícil 
neste País, porque não se desenvolveu uma cultura 
do sistema financeiro voltada realmente para o apoio 
aos pequenos negócios. As estatísticas indicam isso. 
O sistema de crédito no Brasil precisa ser parceiro dos 
pequenos negócios. 

Temos ainda muito a avançar na área das com-
pras governamentais, do apoio ao fomento tecnológico 
aos pequenos negócios, da incorporação das peque-
nas empresas à base exportadora brasileira. É muito 
reduzida ainda a contribuição das pequenas empresas 
às exportações no Brasil, diferentemente de alguns 
países onde as pequenas empresas, os consórcios 
empresariais reunindo pequenas empresas represen-
tam uma fatia importante do comércio exterior, propi-
ciando, inclusive, que essas empresas se capacitem 
para vender a mercados mais exigentes.

Portanto, quero registrar nossa alegria, como 
membro da Frente Parlamentar da Micro e Peque-
na Empresa, e, mais uma vez, congratular-me com 
o Senador José Pimentel pelo trabalho que realizou 
como relator desse projeto. Parabenizo o Senado da 
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República que, hoje, sem nenhuma dúvida, deu uma 
grande contribuição ao nosso País.

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Concedo a palavra ao Senador Fran-
cisco Dornelles, pela Liderança do PP, em permuta 
com o Senador Walter Pinheiro, pela Liderança do PT. 

Aproveito a oportunidade para parabenizar o 
Senador Armando Monteiro pelo brilhante pronun-
ciamento, ao qual me associo em todos os sentidos 
pelo ensino profissionalizante em todo o País e pela 
brilhante vitória que o Senado proporcionou ao povo 
brasileiro, principalmente no que diz respeito aos mi-
croempresários. 

Convido o Senador Paulo Paim para assumir a 
Presidência, porque serei o próximo orador inscrito.

V. Exª dispõe do tempo regimental, Senador Fran-
cisco Dornelles. 

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, no momento em que se 
discute, nesta Casa, a distribuição dos resultados da 
exploração do petróleo, gostaria de fazer as seguintes 
considerações.

O § 1º do art. 20 da Constituição diz o 
seguinte:

Art. 20 ...................................................
§ 1º – É assegurada, nos termos da lei, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Muni-
cípios, bem como a órgãos da administração 
direta da União, participação no resultado da 
exploração de petróleo ou gás natural (...) no 
respectivo território, plataforma continental, 
mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou 
compensação financeira por essa exploração.

É correta, Senador Walter Pinheiro, a afirmação de 
que os recursos da plataforma continental pertencem 
à União. É a própria Constituição que o diz, no art. 21, 
V, VI e IX. A norma do § 1º do art. 20 da Constituição, 
entretanto, estabelece uma espécie de compensação 
ou participação aos Estados e Municípios cujos ter-
ritórios são afetados de uma forma ou de outra pela 
exploração de recursos contidos naqueles bens de 
titularidade da União. Desse modo, as receitas oriun-
das dessa compensação ou participação são receitas 
originárias do ente estatal que é compensado e não 
receitas originárias da União. 

Esse é o entendimento do Professor Ives Gan-
dra, que, ao tratar do dispositivo da Constituição, diz 
o seguinte:

O art. 20, § 1º tem objetivo desconcen-
trador. O Constituinte houve por bem centra-
lizar a propriedade do bem e descentralizar 
o resultado da sua exploração. Desse modo, 
como os Estados e Municípios onde os bens 
em questão se situam não podem explorar 
economicamente esses bens [no caso, o pe-
tróleo], embora sofram as consequências ne-
gativas resultantes da exploração e dispensem 
recursos em função dela, existe uma participa-
ção desses entes nos resultados econômicos 
ou correspondente compensação financeira.

Esse também foi o entendimento do Pleno do Su-
premo Tribunal Federal, que, por ocasião do Mandado 
de Segurança nº 24.312, cuja relatora foi a Ministra 
Ellen Gracie, decidiu o seguinte:

Embora os recursos naturais da platafor-
ma continental e os recursos minerais sejam 
bens da União, a participação ou compensa-
ção aos Estados, Distrito Federal e Municípios 
no resultado da exploração do petróleo são 
receitas originárias desses entes federativos. 
De modo que a receita, os royalties e a parti-
cipação especial decorrentes do desgaste que 
sofrem Estados e Municípios na exploração do 
petróleo são receitas originárias dos Estados e 
Municípios, e nós temos de pensar muito bem 
como tratar essas receitas.

A propósito, quero registrar que por ocasião desse 
julgamento o Ministro Jobim afirmou que o disposto no 
§ 1º do art. 20 da Constituição foi aprovado em con-
junto com a norma contida do art.155, § 2º, também 
da Constituição, que isenta do ICMS as operações 
que destinem a outros Estados, petróleo, inclusive 
lubrificante, combustíveis e gasosos dele derivados e 
energia elétrica.

Segundo o Ministro Jobim, durante o processo 
constituinte, foi decidido tirar a incidência do ICMS na 
origem no que se refere ao petróleo e, por essa razão, 
para contrabalançar, decidiu-se também dar aos Esta-
dos chamados produtores uma compensação financeira 
que ficou consagrada no art. 20, §1º.

Em seguida palavras do Ministro Jobim, proferi-
das no julgamento. Diz o Ministro: 

Daí porque é preciso ler o §1º em combi-
nação com o art. 20, para que se possa enten-
der que o fato da Constituição ter estabelecido 
que a tributação do petróleo se dá no estado 
de origem foi compensada com o direito de 
esses estados cobrarem royalty e participa-
ção especial pela sua exploração. 
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Também o Ministro Sepúlveda, no Recurso Ex-
traordinário nº 228.800, estabeleceu o seguinte: 

A concessão de uma lavra e a implanta-
ção de uma represa inviabilizam o desenvolvi-
mento de atividades produtivas na superfície, 
privando estados e municípios das vantagens 
delas decorrentes. Pois bem, dos recursos 
despendidos com esses e outros efeitos da 
exploração é que devem ser compensadas as 
pessoas referidas no dispositivo mencionado. 

Sr. Presidente, eu faço essas considerações por-
que acredito importante que no momento em que se 
discute aqui a distribuição de royalties e participação 
especial nós não venhamos a esquecer o lado jurídi-
co do problema.

Em nenhum momento aqueles que representam 
o Rio de Janeiro afirmaram que o petróleo é do Es-
tado do Rio, ou que o petróleo é do mar ou da terra. 
Nós reconhecemos que o petróleo pertence à União, 
mas o royalty e a participação especial são devidos 
àqueles Estados que sofrem as consequências do 
desgaste da exploração do petróleo no seu território 
ou no seu mar territorial. 

E, nesse caso os royalties e a participação es-
pecial constituem receita originária dos Estados onde 
a exploração é feita, no mar ou no seu território onde 
o petróleo é explorado. E, como receita originária, eu 
tenho sérias dúvidas. Nós temos que meditar muito 
sobre a forma ou se podem elas ser distribuídas ou 
destinadas a outros Estados que não aqueles onde o 
petróleo é explorado, em cujo território ou mar territo-
rial o petróleo é obtido.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Francisco Dor-
nelles, o Sr. Geovani Borges deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pau-
lo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Passamos a palavra, neste momento, ao Sena-
dor Geovani Borges.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srªs e Srs. Senadores; Senador Paulo Paim, que pre-
side esta sessão; Senador Walter Pinheiro, que está 
compenetrado no discurso que vai proferir nesta Casa 
daqui a pouco, permitam-me fazer aqui um registro 
em nome da tradição, da cultura e da riqueza histórica 
de nossa gente; no caso, de forma específica, a um 
segmento que permanece no nosso imaginário ligado 
exclusivamente ao período no qual houve escravidão 
no País. Eu estou me referindo aos quilombos, aqui 

destacando as próprias comunidades quilombolas do 
meu Estado, o Amapá.

Isso porque o Núcleo de Educação Étnico-Racial 
da Secretaria de Estado da Educação planeja o En-
contro Estadual de Educação Quilombola, que este 
ano recebe o lema Terra, tradição e liberdade: uma 
história de vida.

O evento acontecerá de 10 a 11 de novembro 
em Macapá. A finalidade é reunir gestores, técnicos 
e professores que atuam em unidades escolares situ-
adas em comunidades quilombolas ou que atendam 
alunos oriundos dessas comunidades. O Amapá pos-
sui 126 comunidades quilombolas, que assim se au-
torreconhecem.

O evento, como bem descrevem os organizado-
res, possibilitará a troca de experiências de projetos 
pedagógicos, desenvolvidos nas escolas quilombolas 
que abordarem a identidade cultural, social e histórica 
das comunidades remanescentes de quilombo. Além 
disso, é esperada, também como resultado, a obtenção 
de informações que permitam traçar um diagnóstico 
preciso da estrutura física e pedagógica das escolas 
que se encontram em áreas quilombolas.

Assim, estão sendo planejadas oficinas e su-
gestões de como trabalhar as relações étnico-raciais 
nas escolas, além de instruções a respeito da impor-
tância de uma pedagogia específica, Sr. Presidente, 
para as comunidades quilombolas, que valorize a cul-
tura, a tradição, os saberes locais e o modo de vida 
da comunidade.

Como eu disse, o Amapá possui 126 comunida-
des quilombolas autorreconhecidas, e sabe-se que elas 
existem, na verdade, por todo o Brasil. Mas, quando 
se fala ou quando se pensa em quilombo, a ideia nos 
remete a um local isolado, formado por escravos ne-
gros fugidos. Se pedirem um exemplo, o Quilombo de 
Palmares, com seu herói Zumbi, será certamente a 
referência mais imediata.

Essa noção está sustentada pela história do perí-
odo no qual houve escravidão no País e traz consigo a 
ideia do negro rebelado, do negro escondido e isolado 
do restante da população. Mas essa não é a situação 
atual, quando já nos distanciamos em mais de 100 
anos do fim do sistema escravocrata. Mesmo sob o 
marco da tradição e pela força do contexto histórico, 
já se reconhece hoje um novo aspecto, com comuni-
dades quilombolas presentes e atuantes.

Inclusive, é bom destacar que, hoje, entre outras 
coisas, as mulheres quilombolas já estão bastante in-
formadas a respeito de direitos, como licença-mater-
nidade e aposentadoria como trabalhadoras rurais. E 
isso é muito bom.
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Eu, que fui Deputado Constituinte, posso bem 
dizer que a questão quilombola entrou na agenda das 
políticas públicas, principalmente com a Constituição 
Federal de 1988, como resultado da mobilização do 
movimento negro. O Senador Paulo Paim também foi 
Constituinte, nosso colega, que hoje está presidindo 
esta Casa já pela terceira legislatura como Senador 
da República.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Com muito orgulho, fui Constituinte junto com 
V. Exª, mas como Senador, é a segunda. Como Depu-
tado, foram quatro vezes. 

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 
– É a segunda. Seis mandatos aqui, no Legislativo; 
aqui, no Congresso Nacional.

Eu tenho muito orgulho de ter sido seu colega 
e de continuar sendo seu colega aqui, no Senado da 
República.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – E eu também.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 
– E está lá, Senador Paulo Paim, no art. 68 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias: “Aos remanes-
centes das comunidades dos quilombos que estejam 
ocupando suas terras é reconhecida a propriedade 
definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os respecti-
vos títulos”. Grande conquista! E hoje é aniversário da 
Constituição: 5 de outubro. 

Naturalmente, essa concretização do direito pro-
vocou, de início, um acalorado debate sobre o concei-
to de quilombo e de seus remanescentes, seguido de 
definições sobre quem teria ou não o direito à proprie-
dade da terra.

A Associação Brasileira de Antropologia foi ex-
tremamente útil na ocasião em que tentou orientar e 
auxiliar a aplicação do art. 68, com a publicação de 
trabalhos, pesquisas, dados.

A minha intenção, ao mencionar essa comunida-
de, é justamente parabenizar os organizadores desse 
evento, previsto para acontecer em Macapá, no próxi-
mo mês de novembro, e saudar os integrantes desse 
núcleo de educação ético- racional, cujo tema é: Terra, 
tradição e liberdade: uma história de vida.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, nesta noite 
do dia 5 de outubro de 2011; 23 anos após a promul-
gação da nossa Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senador Geovani Borges! Quero 
me somar a V. Exª. Acho que somos muito poucos os 
que foram Constituintes e que ainda estão no Con-
gresso Nacional. 

V. Exª, no dia de hoje, faz uma homenagem ao 
povo quilombola tão abandonado! Com certeza, estão 

batendo palmas neste momento pelo seu pronuncia-
mento.

Passo a palavra ao Líder Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Meu companheiro Paulo Paim, quero nesta noite dizer 
da nossa alegria pela importante aprovação a que as-
sistimos aqui, do nosso PLC nº 77, mas que traz uma 
importante lógica de aperfeiçoamento para o Estatuto 
da Micro e Pequena Empresa.

É importante lembrarmos isso aqui, Paulo Paim, 
porque essa é uma luta empreendida nesta Casa há 
muitos anos – e me refiro a esta Casa como Congresso 
Nacional –, tendo a nossa participação como Deputa-
dos e, agora, aqui, como Senadores. 

V. Exª, que também esteve durante muito tempo 
na Câmara dos Deputados – e me recordo inclusive da 
sua condução dos trabalhos à frente da Terceira Secre-
taria daquela Casa –, já era um batalhador contumaz, 
firme, e esteve na luta principalmente para encontrar 
soluções e caminhos que levassem ao verdadeiro 
reconhecimento do papel da pequena, da micro, da 
atividade hoje também consolidada, a atividade indivi-
dual. No passado, até muito conhecida – passado bem 
recente, Paulo Paim – como camelô, como ambulante, 
como mascate, enfim, havia diversas denominações 
ou até adjetivações para um dos importantes trabalhos 
empreendidos neste País.

O projeto que hoje à tarde aprovamos, Paulo Paim 
–, aliás, noite já –, estabelece um trâmite especial e 
simplificado para o processo de abertura. Portanto, 
há agilidade na abertura, no registro, na alteração e 
na baixa do microempreendedor individual e, prefe-
rencialmente, na utilização de novas técnicas, na uti-
lização da eletrônica, na utilização da informática, na 
utilização de tecnologias, permitindo, assim, rapidez, 
permitindo também uma resposta àqueles que bus-
cam empreender.

No dia ontem, meu caro Presidente, na Bahia, 
particularmente em Salvador, assistimos à abertura 
da Feira do Empreendedor, capitaneada, dirigida pelo 
nosso Sebrae, importante órgão estabelecido no nos-
so País que tem a tarefa hoje, inclusive, de gestar, de 
acompanhar, de orientar o microempreendedor, a mi-
cro e a pequena empresa; que tem a tarefa, inclusive, 
de acompanhar. Não basta só estimular a abertura de 
micro e pequena empresa neste País. É necessário 
aportar as diversas condições para a continuidade. 

Por isso, quando a gente fala em agilidade e em 
abertura, ao mesmo tempo em agilidade para a bai-
xa dessas empresas, Paulo Paim, chama-me muito 
a atenção e me preocupa o fato de que a gente não 
deve tratar isso só do ponto de vista daquela questão: 
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“Abre; amanhã, fecha. A gente fecha rapidinho”. Por 
isso, é importante essa tarefa, eu diria, no centro das 
funções, principalmente de órgãos como o Sebrae ou 
como estruturas públicas. 

Aliás, Paulo Paim, aqui, no Congresso Nacional, 
tramita um projeto para a criação do Ministério da Mi-
cro e da Pequena Empresa. Então, é fundamental que 
a agilidade na abertura de empresas, da qual a gen-
te tanto fala aqui, possa trazer um alento, um ânimo, 
para que a gente tenha agilidade na apreciação dessa 
matéria; e para que aprovemos a importante estrutura 
ministerial que possa desenvolver esse trabalho. Não 
é só tarefa do Sebrae, mas é tarefa também do Poder 
Público promover o acompanhamento, discutir a ques-
tão das linhas de crédito, de financiamento, o apoio 
para que essa atividade possa adentrar as esferas do 
chamado mercado, inclusive de exportação. 

Aqui, já aprovamos medidas que estimulam uma 
relação do Estado com as micros e pequenas em-
presas na questão das compras. O Estado ainda é o 
maior comprador. 

Então, é importante certo nível de facilitação e 
a oportunidade para que as micros e as pequenas 
empresas possam disputar as licitações públicas e, 
portanto, fornecer ao Estado; possam se habilitar para 
uma relação comercial.

Estabelece também esse nosso projeto a per-
missão para baixa ou registro de microempresas e 
empresas de pequeno porte inativas. É importante 
isso para limpar o nome das figuras que, de certa 
forma, tinham empresas e não podiam migrar para 
outras atividades. Se estão inativas, vamos resolver 
isso, agilizar, desburocratizar. O prazo estabelecido é 
pelo menos um ano. Exige-se ainda que estejam em 
débito com obrigações tributárias, previdenciárias ou 
trabalhistas, sem que isso, obviamente, seja o esta-
belecimento de um perdão. Você agiliza a baixa. Não 
exime a responsabilidade pessoal do titular ou do sócio 
administrador da empresa.

Outra alteração também relevante diz respeito 
àquela prevista no art. 2º do projeto, qual seja a correção 
de limites de enquadramento como microempresa ou 
como empresa de pequeno porte, que vigorará a partir 
de 1º de janeiro de 2002. Pelo projeto, meu companheiro 
Paulo Paim, passa a ser considerada micro e peque-
na empresa aquela que aufira a cada ano/calendário 
a receita bruta igual ou inferior a R$360 mil. O limite 
de hoje é R$240 mil. Então, ampliamos esse escopo 
exatamente para permitir que essa atividade possa, 
cada vez mais, se enraizar neste nosso País afora. 

Dessa forma, a empresa de pequeno porte passa 
a ser aquela que perceba esse montante, ou seja, em 
cada ano/calendário a receita bruta superior a R$360 

mil e igual e inferior a – e aí me refiro à empresa de 
pequeno porte – R$3,6 milhões. Então nós temos uma 
classificação da microempresa em um limite de R$360 
mil, empresa de pequeno porte de R$360 mil a R$3,6. 
E é importante destacar ainda, principalmente, a pos-
sibilidade do chamado limite adicional às empresas 
exportadoras.

Ainda pelo projeto, as empresas exportadoras 
poderão exceder os limites de enquadramento con-
tinuando a se beneficiar do Simples Nacional desde 
que o excesso provenha de receitas decorrentes da 
exportação de mercadorias. Ou seja, é um estímulo a 
uma estruturação dessas pequenas e micro empresas 
ou empresas de pequeno porte, no sentido de disputar 
o mercado além das nossas fronteiras.

É fundamental, Paulo Paim, que o nosso BNDES, 
Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica, 
que são geralmente bancos que trabalham com uma 
linha de benefícios e incentivos – no nosso caso, na 
Bahia, na nossa agência de fomento, a Desenbahia 
–, que essas instituições tenham oportunidade, cada 
vez maior, nessa estrutura das agências de fomento 
no Brasil e dos nossos bancos.

Na prática, a medida permite até dobrar o limite 
de enquadramento de empresas de pequeno porte ex-
portadoras. Portanto, o projeto prevê o limite de enqua-
dramento do microempreendedor individual também, 
que é outra medida fundamental, Paulo Paim, passa 
de R$36 mil para R$60 mil. Aqui, outro dia, vi de forma 
muito enfática e até apaixonada os dois Senadores do 
Rio de Janeiro, Senador Dornelles e o Senador Lin-
dbergh, festejando aqui a microempresa, ou seja, a 
empresa individual. Portanto a gente ganha com isso, 
Senador Lindbergh, a oportunidade dessas figuras que 
tem, ao longo dos anos, se permitido utilizar a sua pró-
pria mão de obra, mas que não tinha a possibilidade 
efetiva de fazer isso como pessoa jurídica. Portanto 
esse é um elemento importante e, nesse particular, o 
microempreendedor individual agora passa para um 
limite de R$36 mil para R$60 mil.

Só para lembrar aqui aos nossos ouvintes que, 
quando falávamos desse importante empreendimento, 
muita gente colocava dúvida. Mas, além da facilidade 
do acesso ao crédito, ele também traz uma vantagem 
importantíssima que é a inclusão do microempreende-
dor individual na esfera dos benefícios da Previdência. 

Nós até brincávamos, Paulo Paim, certa feita, 
dialogando sobre isso, e eu dizia que o empreendedor 
individual, ou seja, o microempreendedor – vou usar a 
expressão: o camelô, o ambulante –, essas figuras não 
podiam adoecer. Adoeceu, não fatura. Não tinham como 
sequer recorrer à estrutura da Previdência para direito 
ao chamado auxílio-doença. Então, mesmo doente, o 
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camelô tem de botar no lombo sua mercadoria, correr 
trecho e fazer seu faturamento. Agora, cadastrado, 
ele pode, como beneficiário da Previdência, recorrer 
a esses benefícios. E aí eu estou falando do auxílio-
-natalidade, a própria questão da aposentadoria, que 
é importante, Paulo Paim. 

Essa turma vivia de forma marginal, esquecida. 
Hoje, meu caro Senador Paulo Paim, nós temos mais 
de um milhão de microempreendedores individuais ca-
dastrados no Brasil, o que é importante. Há uma meta 
de se chegar ainda, no mês de outubro, a um milhão 
e duzentos mil microempreendedores individuais, ca-
dastrados na estrutura e, portanto, se disponibilizan-
do a – e esta é a coisa importante – serem atores de 
uma nova economia. De uma economia que, segundo 
nossa Presidenta, precisa cada vez mais de um refor-
ço interno para enfrentar a crise internacional. Assim 
atravessamos a crise de 2008/2009 em um processo 
de consumo, na geração de postos de trabalho – o 
que é importante.

E aí vale destacar que a atualização das tabelas 
no enquadramento do Simples, no que diz respeito à 
alíquota dos impostos devidos a essa função, das recei-
tas obtidas, é algo também fundamental nesse projeto, 
como sendo uma espécie também de disponibilização 
agora dessa esfera pública para o microempreende-
dor individual, para a microempresa e para a empre-
sa de pequeno porte. Portanto, a substituição dessas 
tabelas irá promover um alívio na carga tributária da 
microempresa e da empresa de pequeno porte em um 
momento que se fala muito em desonerar. 

Aqui nós já aprovamos também, Paulo Paim, 
medidas provisórias que desoneram folha, que deso-
neram determinados setores da atividade produtiva. 
É o correto! Nós até chegamos a discutir aqui que era 
importante, inclusive, um percentual maior para a gen-
te nivelar e, de repente, ter a oportunidade de fazer a 
desoneração para todos os setores. 

Nós assistimos à desoneração para o setor de 
calçados, por exemplo, que é fundamental, uma área 
importante, naquele momento até enfrentava uma di-
ficuldade a mais, a questão do valor da moeda estran-
geira, o dólar, ou seja, a desvalorização do real e as 
suas dificuldades – refiro-me ao setor calçadista para 
exportação – e desoneramos também o setor de sof-
tware. Essa medida agora busca exatamente atender, 
aliviar a carga tributária para micro e pequena empre-
sa, empresa de pequeno porte. 

E aqui também nós aprovamos a redução da 
contribuição do microempreendedor individual à Previ-
dência, permitindo uma maior condição para que esse 
microempreendedor possa contribuir com a Previdência 
e, portanto, gozar dos seus benefícios.

Enfim, não podemos deixar de registrar aqui a 
importância da micro e pequena empresa em todos 
os setores da atividade numa das questões que quero 
considerar principal pilar da economia brasileira. Refiro-
-me aqui à geração de trabalho e, principalmente, à 
consolidação da renda. Essa atividade tem apresen-
tado cada vez mais um nível elevado de geração de 
postos de trabalho.

Não me recordo qual Senador, mas muita gente 
até dizia que a microempresa deixou de ser aquela 
coisa familiar, em que, na realidade, mãe e filhos to-
cavam a empresa. A microempresa passou a oferecer 
postos de trabalho, não qualquer coisa. As estatísticas 
apontam hoje acima de 60% da mão de obra. Então, 
é importante lembrar isso, porque as grandes empre-
sas – nada contra as grandes empresas –, mas até 
no aspecto da utilização de inovação tecnológica, as 
grandes empresas tendem a trabalhar com processos 
cada vez mais automatizados. Consequentemente, 
uma grande redução de utilização de mãos de obra.

Na microempresa você tem essa proliferação, ou 
essa diversificação, e essa multiplicação de atividades, 
ainda que com um número pequeno de postos de tra-
balho, mas nós estamos falando agora de um universo 
enorme, ou seja, alargando a base onde essas micro 
e pequenas empresas vão atuar. Consequentemen-
te, nós temos uma oportunidade de gerar muito mais 
trabalho, gerando essa oportunidade para os nossos 
companheiros no Brasil.

Portanto, há esse número infindável de estabe-
lecimentos desconcentrados geograficamente. Essa é 
uma questão importantíssima, meu caro Paulo Paim. 
Nós assistimos a isso, talvez, lá no polo de Triunfo, no 
Rio Grande do Sul, na Bahia, no polo de Camaçari. 
Sempre há concentração da oferta de empregos na 
região metropolitana. A atividade da micro e da peque-
na empresa desconcentra a economia, desconcentra 
espacialmente e, efetivamente, vai contribuindo para o 
desenvolvimento local, a geração de posto de trabalho 
local, e isso vai sustentando economias em cada canto 
deste nosso País. Portanto, é nessa desconcentração 
que nós vamos tendo a geração de renda, contribuindo, 
principalmente, para o desenvolvimento em diversas 
regiões do País.

Então, quero falar da nossa alegria. A nossa 
Feira do Empreendedor, no Centro de Convenções 
de Salvador, acontece num bom momento. Nada que 
eu possa dizer, minha cara Senadora Lídice da Mata, 
ser uma mera coincidência. Afinal de contas, nós es-
tamos exatamente na semana da micro e da pequena 
empresa no Brasil. Eu conversei com alguns compa-
nheiros do Sebrae, com o executivo do Sebrae, nosso 
companheiro Edival Passos, e a informação que co-
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lhi desses companheiros é que a feira que agora se 
estabelece no Centro de Convenções, antes do seu 
início, já tinha 30 mil empreendedores individuais ins-
critos. A expectativa é de que mais de 30 mil pessoas 
passem pela feira, para conhecer, para ver, para lidar 
com essa experiência. 

Portanto, esse foi um dia importantíssimo aqui no 
Congresso Nacional: além da aprovação, o compromis-
so para que nós tenhamos oportunidade de discutir, 
em outros projetos, talvez uma espécie de correção 
daquilo que nos faltou aportar nesse projeto. Então, é 
fundamental que façamos isso adiante, mas é funda-
mental que vibremos e comemoremos essa conquis-
ta importante no mundo do trabalho, para a micro e a 
pequena empresa e para o empreendedor micro ou o 
empreendedor individual, que é o termo mais correto, 
neste dia de hoje.

Era isso que eu tinha a dizer, meu caro compa-
nheiro Paulo Paim. Deixo aqui, mais uma vez, meu 
abraço a todos esses trabalhadores e trabalhadoras, 
guerreiros dessa área.

E, no dia de amanhã, meu caro Senador Paulo 
Paim, pela Comissão de Orçamento, eu, o Senador 
Vital, o Senador Acir, com a presença do Relator do 
Orçamento, Deputado Arlindo Chinaglia, estaremos 
na cidade de Porto Velho na parte da manhã, ali em 
Rondônia, e na parte da tarde na cidade de Rio Bran-
co, no Acre, fazendo a discussão sobre o Orçamento 
e o Plano Plurianual. Espero ainda, na noite de quinta-
-feira, já de volta a Brasília, poder retornar também ao 
meu Estado a partir da sexta-feira.

Um grande abraço.
Era isso o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Meus cumprimentos, Senador Walter Pinheiro, 
pelo seu pronunciamento, fortalecendo a aprovação do 
projeto das micro e pequenas empresas e, ao mesmo 
tempo, fazendo um belíssimo trabalho na peça orça-
mentária.

Passamos, de imediato, a palavra ao Senador 
Lindbergh Farias para o seu pronunciamento. Senador 
Lindbergh Farias, PT do Rio de Janeiro.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
Estou aqui, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Sim, pela ordem de inscrição: Lindbergh Farias, Paulo 
Paim, Lídice da Mata e, depois, vem Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Permita-me pela ordem, Sr. Presidente, para dar uma 
informação.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Pela ordem, Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – É uma informação de 
pesar para a humanidade, prezado Presidente Paulo 
Paim, e a todos nós Senadores que temos a nossa 
vida modificada inteiramente pelos aparelhos como 
iPad, iPod, celulares, computadores. Um dos maiores 
responsáveis pelo desenvolvimento de todos esses 
aparelhos eletrônicos que utilizamos hoje, Steve Jobs, 
faleceu agora há pouco. Então, todos os meios de co-
municação estão nos informando a respeito.

Queria até registrar aqui a presença da profes-
sora e desembargadora Salete Maria Polita Maccalóz, 
que estava me visitando quando assistimos juntos pela 
televisão à notícia da morte de Steve Jobs. 

Quero também registrar e homenagear a profes-
sora da Faculdade Nacional de Direito da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. O Senador Lindbergh Farias 
a conhece muito bem, inclusive como Desembargadora 
Federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e 
autora de O Poder Judiciário, os Meios de Comuni-
cação e Opinião Pública e uma das potenciais pesso-
as que poderão honrar novamente o Supremo Tribunal 
Federal se, por acaso, a Presidenta Dilma Rousseff 
indicar uma mulher para ali também equilibrar o Su-
premo Tribunal Federal, que, com a saída da Ministra 
Ellen Gracie, agora só tem a Ministra Cármen Lúcia.

Mas eu quero aqui fazer uma recomendação a 
todos que nos ouvem. Há um pronunciamento feito 
por Steve Jobs em que ele fala da sua vida para os 
graduandos da Universidade de Stanford, em 2005, e 
que pode ser encontrado com facilidade no YouTube. 
É algo maravilhoso em que ele recomenda a todos 
aqueles que estavam se formando que pudessem fa-
zer na vida aquilo que eles realmente amam, e muito, 
porque aí vão fazer muito bem. Ele conta da sua saga 
quando descobriu que teve câncer no pâncreas. Mas 
ele se lembrou de algo que ouviu certa vez: que seria 
importante você poder realizar as coisas como se fosse 
o último dia da sua vida e que agíssemos assim todos 
os dias. E ele mostrou como conseguiu enfrentar... 

Foi descoberta uma cura para quem pudesse 
fazer aquela cirurgia do câncer no pâncreas, que ele 
realizou e teve a sua vida salva por inúmeros anos. 
Isso foi em 2005. Agora, infelizmente, em 2011, o cân-
cer novamente o atingiu de uma maneira tal... Mas ele 
constitui-se num exemplo de vida para todos aqueles 
que amam a ciência, amam a humanidade e descobrir 
as boas coisas da vida.

Então, a nossa homenagem e o sentimento de 
pesar de todos nós brasileiros por esse que foi pre-
sidente da Apple, depois saiu da Apple, para depois 
voltar e torná-la uma das mais bem-sucedidas empre-
sas de todo o mundo.
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Desculpem, Senador Lindbergh Farias e Sena-
dora Lídice da Mata, mas avaliei que era importante 
fazer esse registro em nome de todos nós Senadores. 

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência acata e soma-se ao seu pronuncia-
mento. Se V. Exª encaminhar um voto de solidariedade 
à família, enfim, aos fãs, com certeza, daremos a ele 
um procedimento regimental, para que seja aprovado 
e encaminhado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Eu farei de uma maneira ainda mais aprofundada, com 
requerimento formal para a data de amanhã, comple-
tando aquilo que aqui falei agora. 

Obrigado Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem Senador Eduardo Suplicy.
Senador Lindbergh Farias com a palavra.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, eu quero também, assim como 
fez o Senador Suplicy, saudar essa grande mulher, 
Desembargadora Salete Maccalóz, que está aqui no 
plenário do Senado Federal.

Sr. Presidente, hoje é um dia... Confesso a V. Exª 
que estou aqui exausto, são quase dez horas da noi-
te e estamos aqui desde cedo. Como tem sido duro 
esse debate sobre royalties,. Mas eu não quero aqui 
falar só de royalties, é só para introduzir o debate da 
federação. Hoje, inclusive, vivi, pela primeira vez nes-
te Senado Federal, uma situação... Uma tentativa de 
obstruir uma votação nesta sessão do Senado Federal. 
Não conseguimos obter êxito, porque não queríamos 
compactuar da tese de que é necessário limpar a pauta 
para votar na semana do dia 29, às pressas, um pro-
jeto que está distante de um acordo sobre royalties.

É duro, porque eu sempre defendi muito esse 
Governo da Presidenta Dilma e continuo defendendo 
as linhas centrais desse Governo. Mas estou fazendo 
uma opção aqui, Senador Paulo Paim, sobre, inclusi-
ve, o meu papel, o dever constitucional de um Senador 
nesse debate federativo, que é defender o seu Estado 
na federação. Mas confesso a V. Exª que estou nesse 
debate não só porque sou Senador do Rio, e aqui fala 
um paraibano, um nordestino que foi eleito pelo povo 
do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro abraça todos – 
você sabe que no Rio de Janeiro tem um milhão de 
cearenses que vivem ali. E o Rio de Janeiro não tem 
preconceitos, não tem bairrismo, tanto que elegeu, 
nunca questionaram o fato de ser um nordestino, um 
paraibano, como elegeu Leonel Brizola também num 
outro momento da história...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Permite-me?

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) 
– Claro!

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Só para somar. Amanhã eu recebo o título de 
Cidadão do Rio de Janeiro!

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – E 
eu estou indo para o Rio de Janeiro para a solenidade 
na Câmara Municipal. Estou indo porque não perderia, 
inclusive, de desfrutar de sua popularidade.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Nada disso. Eu apenas quis somar para mostrar que 
não há nenhum tipo de discriminação mesmo.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – V. 
Exª é muito querido, sabe disso, entre todos os traba-
lhadores, os aposentados e vai ter uma festa bonita. 

Mas o Rio é isso. O Rio tem essa cara do Brasil, 
é a cidade, o Estado onde todos se encontram. 

Mas eu tive aqui hoje um dia duro, não foi um dia 
fácil para mim, confesso.

Tenho sentido que esse debate está indo num 
rumo errado. Não dá! E não quero tirar um centavo 
de nenhum outro Estado. Temos até falado aqui para 
os Estados não produtores que concordamos com o 
ponto número um: os Estados não produtores mere-
cem receber os recursos dos royalties agora, não só 
no pré-sal. Mas pediríamos um debate sobre procurar 
fontes alternativas, para colocarmos esses recursos 
nas mãos dos Estados não produtores.

Mas eu falava que ia entrar no debate sobre a 
Federação, Presidente Paulo Paim. Veja: não é só o 
debate dos royalties. Estamos num debate intenso no 
Senado Federal e na Câmara, mas o Supremo Tribunal 
Federal declarou inconstitucional o critério de distri-
buição do Fundo de Participação dos Estados (FPE) 
e disse que o Congresso Nacional tem até o final de 
2012 para apresentar uma nova legislação sobre o FPE 
e que esse atual critério é inconstitucional.

Há muitas distorções. Falo o caso do Rio de Ja-
neiro, mas, no Rio Grande do Sul, também há uma 
distorção enorme.

E o que é está claro? Tenho falado sempre isto 
aqui. Há gente que fala: “Ah, foi o Código Tributário 
Nacional de 1966!”. Não! Quando foi feita a Lei Com-
plementar nº 89, foi feito o rateio, e as alíquotas foram 
feitas por critério político, que não obedece às bases 
do Código Tributário Nacional de 1966; se o fizesse, 
haveria outras divisões.

O Estado do Rio de Janeiro é o penúltimo, recebe 
uma alíquota de 1,5%. A Bahia recebe uma alíquota 
de 9%; o Maranhão, uma alíquota de 7,2%. O Esta-
do do Rio perdeu também no debate da Constituinte, 
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quanto ao ICMS na origem ou no destino, em relação 
ao petróleo e à energia elétrica. Se, hoje, fosse ICMS 
na origem, no caso do petróleo, teria havido R$8,5 
bilhões a mais no ano passado. Foi por isso que o Mi-
nistro Nelson Jobim, inclusive, num voto no Supremo 
Tribunal Federal, ao relatar a experiência dele como 
Constituinte, disse que os royalties surgiram nesse 
processo como uma compensação, quando esses 
Estados perderam ICMS na origem.

Mas este é outro problema: ICMS. O PIB no Rio 
de Janeiro é o segundo mais baixo no Brasil. A média 
nacional é de 7,4%, e a nossa é de 5,4%.

Não quero alongar-me mais, porque falei que não 
queria discutir royalties. Quero entrar na Federação.

E, quanto à receita corrente por PIB, a tudo que 
arrecadamos no Rio, vemos que é o quarto pior de-
sempenho nacional. Falo isso para dizer às pessoas 
que nos escutam que não é correto achar que o Rio 
está nadando em dinheiro, muito pelo contrário. Basta 
olhar as imagens do Rio de Janeiro naquela luta pela 
pacificação, os desafios que temos de enfrentar, como 
contratar mais policiais para levar pacificação a todas 
as comunidades. Sabe por que não estamos fazendo 
tudo isto? Por problemas financeiros no Estado do Rio 
de Janeiro, que tem de organizar a Copa, que tem de 
organizar as Olimpíadas, porque essa é a cara do Brasil.

Então, o que queremos neste debate com os 
Estados não produtores é fazer uma aliança com eles 
e parar com essa história de um tentar tirar do outro. 
E temos de convencer a Presidenta Dilma. Estou com 
muita esperança na volta da Presidenta Dilma. O Go-
vernador Sérgio Cabral encontrou com Sua Excelência 
aqui no sábado e falou do sentimento do Rio de Janei-
ro nessa crise toda, e a Presidenta Dilma ligou para 
o Presidente José Sarney e pediu para cancelar essa 
discussão pelo prazo de 20 dias. Ela vai voltar nesse 
processo. E esperamos que ela lidere esse processo.

Há os royalties, o Fundo de Participação dos 
Estados, mas temos outros problemas: há a discus-
são da guerra dos portos, o ICMS dos importados e 
o tema que vou abordar aqui hoje, qual seja, a dívida 
dos Estados. É algo absurdo o que vem acontecendo!

O Senado Federal é a Casa da Federação. Im-
pressiona-me como os Senadores e as Senadoras, até 
hoje, não deram um basta no sentido de reorganizar 
esse problema fiscal dos Estados, que estão à míngua! 
Não vamos brigar Estado contra Estado!

Por isso, Presidente Paulo Paim, tentei obstruir 
hoje aqui. Penso que o verdadeiro debate tem de ser 
o debate da Federação. E a Presidenta Dilma tem de 
liderar esse debate e puxar todos estes debates para 
a mesa de discussão: dívidas dos Estados, guerra dos 
portos, royalties e Fundo de Participação dos Esta-

dos. Se não fizermos isso, haverá uma Federação de 
descontentes, com Estados se sentindo fragilizados, 
aviltados.

No caso do Rio de Janeiro, quero citar outro dado: 
em 2009, a União arrecadou, no Rio, R$115 bilhões de 
transferências, incluindo os royalties, e voltaram R$14 
bilhões. Dos R$115 bilhões, voltaram R$14 bilhões. 
Isso não pode existir na Federação. Na Federação, 
não pode haver vinte e quatro votos a três. Não pode 
ser maioria contra minoria.

E pego meu pronunciamento neste ponto. A ideia 
de Federação nasceu nos Estados Unidos da Améri-
ca logo após a independência do país da Inglaterra.

Os chamados pais fundadores da nação ame-
ricana pensaram um estado fruto da união das nove 
ex-colônias. Daí o nome Estados Unidos. A federação 
é expressa na união dos Estados. No caso brasileiro, 
as dezesseis províncias existentes durante o Impé-
rio ganham autonomia a partir de 1889, tornando-se 
Estados. A Constituição de 1891 contemplava vários 
dos anseios federalistas de ilustres nomes, como Rui 
Barbosa, iniciando-se o novo regime sob o nome de 
Estados Unidos do Brasil.

Aliás, o Senador Aécio Neves, na semana passa-
da, daqui desta tribuna, em seu último pronunciamen-
to, lembrou que Rui Barbosa costumava dizer que era 
republicano não por ser contra o Império, mas porque 
o Império não era federalista. 

A Federação pressupõe um pacto que equilibra 
forças entre o poder central e os entes subnacionais, 
os Estados. Não pode haver sobreposição de pode-
res. Para equilibrar as forças, a Constituição prevê um 
tribunal da Federação, o STF, e a Casa Legislativa da 
Federação, o Senado Federal. 

Por isso, a principal tarefa do Senado é assegu-
rar o pacto federativo. É isso que precisamos trazer 
para este debate neste momento. E tenho feito vários 
pronunciamentos aqui falando desse desequilíbrio fe-
derativo, principalmente no último período, com a re-
concentração gigantesca de arrecadação nas mãos da 
União, em detrimento de Estados e Municípios.

Trago os dados. Já os apresentei aqui, mas vou 
repeti-los. Em 2008, a União ficou com 54% das receitas 
arrecadadas. Isso depois das transferências, porque 
arrecada mais. Os Estados, depois das transferências, 
27%, e os Municípios, 19%. Para se ter uma ideia, no 
projeto de Lei Orçamentária para 2012, há previsão 
de arrecadação de R$ 984 bilhões, sendo R$ 391 bi-
lhões de impostos e R$ 592 bilhões de contribuições. 
A arrecadação de contribuições supera a de impostos 
em R$ 201 bilhões. Por que isso? Porque as receitas 
de contribuição não são divididas; ficam integralmente 
com a União. Retirando-se a Cide, de que se divide 
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alguma parte, as contribuições não são divididas entre 
Estados e Municípios. 

Entre 2007 e 2010, a arrecadação da União cres-
ceu, em termos reais, 25,9%, enquanto as transferên-
cias da União aos Estados e Municípios cresceram 
apenas 15,3%. E houve a Lei Kandir, que fez com que 
Estados e Municípios perdessem arrecadação. 

Agora, a mudança do critério de concessão para 
partilha extinguiu. Na concessão, há royalties e partici-
pação especial. Os royalties, no ano passado, somaram 
menos de R$ 10 bilhões; participação especial, R$ 11 
bilhões, ou seja, participação especial ainda é maior 
do que royalties. No caso da partilha, acaba-se com 
a participação especial, que era dividida entre União, 
Estados e Municípios. Foi instituído o excedente em 
óleo, integralmente apropriado pela União – isso para 
não falar da receita com tributos do petróleo, com a 
cadeia do petróleo. 

No ano de 2010, R$ 21 bilhões de royalties e 
participação especial; com os tributos, foram R$30 bi-
lhões. Aqui, no caso, não vão ser arrecadados porque 
a União tem imunidade tributária. 

A Emenda nº 29 foi aprovada na Câmara. Ela 
estabelece um bocado de condições para Estados e 
Municípios. Para a União, não; para o Governo Fede-
ral, não. 

E trago um dado aqui: antes da criação do SUS, 
o Governo Federal contribuía com 75% de tudo aqui-
lo que se investia na saúde; hoje, não alcança 45%.

Sr. Presidente, Paulo Paim, vou falar da dívida. 
E digo que o debate da Federação está virando uma 
causa e que tem me entusiasmado, porque estou vendo 
aqui distorções sérias, não é só o debate dos royalties. 
Isso começou pelo debate dos royalties.

Vejam o problema das dívidas, um dos principais 
indicadores do desequilíbrio federativo. 

Em 1997, como expressão daquele acordo político 
e em decorrência da necessidade de ajuste fiscal tra-
zida pelo Plano Real, o governo FHC editou a Medida 
Provisória nº 1.560-8, que foi convertida na Lei n° 9.496, 
de 11 de setembro de 1997. Essa lei permitiu à União, 
no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e 
ao Ajuste Fiscal dos Estados, renegociar as dívidas dos 
Estados e do Distrito Federal. A adesão ao programa 
deveria acontecer inicialmente até 31 de março de 1998, 
mas, posteriormente, reabriu-se esse prazo até 2000.

Quais eram as bases dessa renegociação? Cada 
Estado deveria celebrar um contrato com a União. Esse 
contrato juntava diversas dívidas dos Estados para com 
a União. Foram incluídas, entre outras, a dívida pública 
mobiliária dos Estados e do Distrito Federal, as opera-
ções de crédito interno e externo, os empréstimos junto 
à Caixa Econômica Federal, bem como outras dívidas 

cujo refinanciamento pela União tinha sido autorizado 
pelo Senado Federal até 1999. Dizia também que a dí-
vida consolidada poderia ser paga em até trinta anos. 
Sobre os contratos de refinanciamento incidiam juros 
de no mínimo 6% – hoje se cobra entre 6% e 9% – e 
correção monetária calculada com base no IGP-DI.

Outro ponto. Como garantia, os contratos estabe-
leciam limite máximo de comprometimento da Receita 
Líquida Real. Em alguns Estados, esse limite chegou 
a 13% de comprometimento, como é o caso de São 
Paulo e Rio de Janeiro, descontados mês a mês. Ou 
seja, 13% da receita do Estado ficaram comprometidos 
com o pagamento da dívida.

Essas bases contratuais, Presidente Paim, eram 
adequadas à época. Estávamos superando o processo 
inflacionário. Havia distorção nos índices de correção 
de dívidas e no próprio sistema de juros que vigia no 
País, tanto na esfera privada quanto na pública. Hoje 
essas bases contratuais tornaram-se muito lesivas aos 
Estados e Distrito Federal.

Naquela época, em 1997, sabe quanto era Taxa 
Selic? De 38%. Com o real valorizado, o IGP–DI era 
um índice atrativo, até porque sofria influência direta 
das commodities. 

Agora, veja bem, eu quero dar exemplo de como 
isso está distorcido. Nós estamos em um momento do 
mundo de queda de taxa de juros. Aqui a própria Pre-
sidenta Dilma Rousseff e o Banco Central começaram 
uma trajetória de queda na taxa de juros. A Taxa Selic 
está 12%. Pois bem, os Estados estão pagando de 6% 
a 9%, que são os juros, mais IGP-DI. Sabe quanto foi o 
IGP-DI do ano passado, pelo preço das commodities que 
estavam altas? De 11,3%. Os Estados brasileiros estão 
pagando entre 17,3% e 20,3%. Ou seja, Senador Paulo 
Paim, o Tesouro está lucrando com essa dívida dos Es-
tados. Se a Taxa Selic é 12%, o Tesouro está lucrando.

Eu dou um exemplo dessa distorção. Aqui eu fui 
o relator do Programa de Sustentação do Investimento 
do BNDES. Lembro que a União empresta recursos 
ao BNDES à TJLP, que está a 6% ao ano, e cobra dos 
Estados de 6% a 9%, mais IGP-DI. Ou seja, no ano 
passado os Estados pagaram a sua dívida com a União 
utilizando até 13% das suas receitas e com juros entre 
17% e 20% incidindo sobre o saldo devedor.

De 2000 a 2010, apesar do pagamento de dezenas 
de bilhões de reais, a dívida dos Estados e do Tesouro 
Nacional saltou de R$ 179 bilhões para R$ 370 bilhões. 
A dívida do Estado de Alagoas saltou de R$ 1,6 bilhão 
para R$ 6,150 bilhões, um aumento de 270%, apesar 
de todo mês estar pagando. Minas Gerais tinha uma dí-
vida, em 1997, de R$ 17 bilhões e pagou R$ 18 bilhões.

Sabe em quanto está a dívida? Em R$55 bilhões. 
O Estado do Rio Grande do Sul, seu Estado, em 2000, 
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era R$15 bilhões, agora R$37 bilhões. O Estado do Rio 
de Janeiro – vou dar um exemplo –, paga amortização 
mais juros e 3% da sua receita líquida real, e o montan-
te não reduz. O Rio de Janeiro aumentou a dívida, em 
2000, de R$23 bilhões para R$41 bilhões. Em 2010 ele 
tirou do caixa RR$3, 5 bilhões; em 2011, R$4,1 bilhões. 

Estou falando isso para dizer uma coisa: é hora 
de o Senado Federal entrar nesse debate. 

Chamo a atenção que os governadores do PT, 
numa reunião que fizeram agora, os cinco governadores 
– do Rio Grande do Sul, da Bahia, do Distrito Federal, 
Sergipe e Acre – defenderam que o Governo Federal 
“reorganize o perfil da dívida dos Estados com a União, 
para promover uma redução razoável dos repasses dos 
juros e amortizações que são feitas mensalmente”. 

O Governador da Bahia, Jaques Wagner, tradu-
ziu a sensação de todos: “Por que o Estado tem que 
ser sacrificado a pagar mais do que todo o mercado 
financeiro?” 

A taxa Selic está em 12%! 
Em entrevista ao Jornal do Comercio, o Governa-

dor do Rio Grande do Sul diz: “O perfil dessa dívida é 
completamente injusto. Se permanecer com o cálculo 
que está se torna impagável.” 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – A 
dívida precisa ser equacionada, tanto os juros quanto 
o cálculo da correção. 

Quase quinze anos depois, o Senado, como 
Casa da federação, deve, Presidente Paulo Paim, re-
abrir essa discussão. Nós somos representantes dos 
Estados. O momento de fazer é agora, quando esta-
mos debatendo royalties, mudanças no critério do 
FPE e FPM e reforma tributária. Temos que juntar es-
sas questões para redesenharmos o pacto federativo 
brasileiro; senão vamos enfrentar crise e crise e esse 
debate federativo vai ser uma constante. Eu chamo a 
atenção para isto: vai ser uma constante. 

Na tentativa – e eu vou apressar para concluir – 
de amenizar o problema do endividamento dos Esta-
dos, a CCJ da Câmara dos Deputados aprovou hoje 
um projeto de lei do ex-Senador Osmar Dias, que al-
tera o índice de atualização monetária dos contratos 
de refinanciamento das dividas, os quais passariam a 
ser IPCA. O IGP-DI registrou no acumulado dos doze 
meses variação de 10,84% contra IPCA 6,51%. 

A medida é importante, Sr. Presidente, mas con-
sidero insuficiente. Creio que é preciso refazer o pac-
to federativo brasileiro, permitindo a renegociação de 
todas as dívidas. 

Foi com esse objetivo que eu apresentei, ontem, 
o Projeto de Lei nº 618, 2011, autorizando a União a 

refinanciar todas as dívidas dos Estados em novas 
bases, de acordo com a realidade atual.

O que proponho? Vou ser breve:
Reabertura do prazo para refinanciamento para 

até 31 de dezembro de 2012. Começar a abrir um 
outro processo de refinanciamento por 30 anos. O re-
financiamento de todas as dívidas de Estados e Dis-
trito Federal contraídas até dezembro de 2010. Que 
os Estados paguem à União o mesmo que o BNDES 
paga quando empresta recursos do Tesouro. Ou seja, 
substitua a taxa de juros de 6% mais IGPDI pela TJLP. 

Volto a falar do BNDES: empresta recursos a em-
presas, cobrando de 4% a 8%. A União emite títulos 
para capitalizar o BNDES, cobrando ao banco TJLP.

Além disso, redução do limite máximo de compro-
metimento da receita corrente líquida em no mínimo 
dois pontos percentuais do limite fixado na renegocia-
ção anterior. Assim, o Estado, que havia se compro-
metido a pagar 10% da sua receita corrente líquida, 
agora comprometerá no máximo 8%.

Eu quero dizer que esse é o ponto que pode dar 
um alívio aos Estados, no momento. Não é só discutir a 
taxa de juros no futuro. O comprometimento da receita 
corrente líquida, no Rio de Janeiro está em 13 pontos. 
Por esse aspecto do meu projeto, nós autorizamos o 
governo a reduzir em até dois pontos. Isso pode au-
mentar a capacidade de investimentos dos Estados.

E, por fim, a reabertura do prazo de 30 anos para 
pagamento da dívida. Com isso, tenho certeza de que 
o estoque da dívida será diluído em um prazo maior.

Estou na última página, Sr. Presidente, e eu peço 
desculpas à Senadora Lídice da Mata, e concluo lem-
brando que os Estados brasileiros padecem de um gra-
víssimo problema fiscal exatamente em um momento 
que o Brasil precisa fazer investimentos.

E eu quero dizer uma coisa aqui: a União investe 
cerca de 4% do seu orçamento. Sabe o que isso repre-
senta? Um terço dos investimentos governamentais do 
Brasil. Estados investem aproximadamente 9%. Muni-
cípios investem 7,5%. Juntos, Estados e Municípios, 
respondem por dois terços dos investimentos deste 
País. Nosso projeto de lei busca aumentar a capaci-
dade de investimento dos Estados.

Sr. Presidente, claro que temos que sensibilizar o 
Governo dessa situação. O Ministro da Fazenda e a pró-
pria Presidenta Dilma, ciosos que são do pacto federativo 
brasileiro, têm dado declarações no sentido de reabrir o 
diálogo sobre a renegociação das dívidas dos Estados.

O Senado, como Casa da federação, os governa-
dores e o Governo Federal devem sentar-se à Mesa para 
produzir uma solução para esse problema. Temos certeza 
de que a base dessa grande concertação nacional pode 
ser ou esse projeto de lei que apresentei ou qualquer outro.
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Sr. Presidente Paulo Paim, tenho conversado com 
muitos Senadores sobre isso e creio que cresce esse 
sentimento aqui na Casa. É hora, em temas como esse, 
do debate da federação, sem a divisão de oposição e 
situação, mas da atuação como parlamentares, preo-
cupados com os problemas do seu Estado.

Concluo, agora terminando verdadeiramente, fa-
zendo essa última reflexão, até pela mudança. Aqui 
existia uma correlação de forças entre situação e oposi-
ção muito apertada na legislatura passada. Hoje não há 
isso. Isso tem que nos dar liberdade maior de agirmos 
com independência, discutindo os problemas do nosso 
Estado. E eu, sinceramente, acho que a discussão do 
pacto federativo é uma das maiores contribuições que o 
Senado Federal pode dar à nossa democracia brasileira.

Muito obrigado Sr. Presidente Paulo Paim, de quem 
sou admirador. Estarei no Rio de Janeiro amanhã à noi-
te, na Câmara Municipal, prestigiando V. Exª, que me-
rece uma grande recepção do povo do Rio de Janeiro.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Meus cumprimentos, Senador Lindbergh Farias, 
pelo seu pronunciamento! Estaremos lá amanhã, com 
certeza. Estaremos num debate na ABI, que fica em 
frente à Câmara, sobre o Estatuto do Motorista, o fator 
previdenciário, a questão das aposentadorias e o fim 
do voto secreto. Depois, vamos para Câmara de Vere-
adores, para participarmos dessa atividade. Tenho a 
certeza de que, com o mesmo brilho com que falou da 
tribuna, V. Exª vai falar amanhã, para alegria de todos 
nós. Parabéns a V. Exª!

Passo, de imediato, a palavra à Senadora Lídi-
ce da Mata, na certeza de que, depois de falar, ela 
presidirá a sessão, para que eu possa fazer um breve 
comunicado.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, não tive a oportunidade de falar na 
sessão de hoje, mas não posso deixar de saudar hoje 
a conquista que esta Casa viabilizou com a aprovação 
do Simples Nacional, que amplia as possibilidades do 
micro e do pequeno empresário no Brasil.

Além disso, Sr. Presidente, eu gostaria de dar a 
notícia de que, hoje, esteve no Senado e na Câmara 
dos Deputados um grupo de mulheres representantes 
dos organismos governamentais que tratam de políticas 
para mulheres, organismos esses estaduais, e gesto-
ras do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência 
Contra as Mulheres de todo o Brasil. Elas vieram aqui 
para entregar uma carta ao Presidente do Senado e 
ao Presidente da Câmara dos Deputados. Dirigiram-se 
à Presidência da Comissão Mista de Orçamento, para 
entregar uma posição, buscando o debate no Plano 

Plurianual e no Orçamento da União em relação aos 
programas de enfrentamento à violência contra a mu-
lher e de autonomia feminina.

Vou ler o texto da carta. Hoje, já conversei com o 
relator do PPA, Senador Walter Pinheiro. Ficamos acer-
tados de, na próxima semana, no dia 20, realizar uma 
reunião com esse grupamento de mulheres, secretárias 
dos organismos de gestão de políticas públicas para 
as mulheres nos Estados, convidando as Deputadas 
Federais e as Senadoras. Será uma audiência com o 
Relator do PPA e com o Relator do Orçamento, para 
que possamos incorporar essas reivindicações dos 
segmentos que buscam fortalecer as políticas públicas 
de inclusão da mulher em nosso País.

Nós, titulares dos organismos governa-
mentais de políticas para mulheres estaduais 
e gestoras do Pacto Nacional pelo Enfrenta-
mento à Violência contra as Mulheres de todo o 
Brasil, consideramos que a implementação de 
políticas públicas é fundamental para a melho-
ria das condições de vida de todas as brasilei-
ras e brasileiros e para o desenvolvimento do 
país. E a aplicação efetiva das políticas para 
as mulheres só é possível mediante o forta-
lecimento da Secretaria de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República e dos 
organismos governamentais executores des-
tas políticas em cada Estado, nos Municípios 
e no Distrito Federal, Esse fortalecimento se 
dará com a garantia de investimentos e com 
uma gestão de qualidade em suas atividades.

Em outro parágrafo, elas se referem especialmen-
te à questão da violência contra a mulher:

A violência contra a mulher é assustado-
ra e crescente, e necessitamos de um maior 
aporte de recursos orçamentários, para con-
tinuarmos lutando no enfrentamento dessa 
violência em nossos Estados e Municípios, 
com Sistemas Municipais de Políticas para 
as Mulheres [...]

Na essência, o que estamos buscando com esse 
documento, o que as mulheres buscam é o fortaleci-
mento do orçamento das políticas públicas para as 
mulheres, a manutenção dos programas distintos de 
enfrentamento à violência contra a mulher e a auto-
nomia feminina, visando a promover a equidade de 
gênero e o crescimento do Brasil.

Falamos de violência contra a mulher, dessa 
luta de feministas no Brasil inteiro, das Deputadas Fe-
derais, das Senadoras. Ao tempo em que vai sendo 
apresentada essa discussão no Parlamento, os fatos 
vão acontecendo, confirmando, na prática da vida, in-
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felizmente, o que insistimos em denunciar desta tribu-
na. Refiro-me à morte violenta de uma estudante, na 
semana passada, em Brasília, que era ex-namorada 
de um professor universitário, advogado. Ele perpetrou 
esse ato de violência contra a mulher em um crime 
premeditado. Ele se encontrou com ela com a intenção 
de matar – ele estava armado – de maneira violenta e 
cruel. Esta Casa não pode deixar de repudiar o ocor-
rido e de acompanhar as ações, para que possa haver 
a punição adequada, a punição que esse caso exige.

Além dessa questão, Sr. Presidente, eu queria 
registrar também um pronunciamento no Senado a 
respeito de uma das obras mais importantes que a 
Bahia recebeu do PAC. Essa obra foi orçada em R$4,5 
milhões. Refiro-me à implantação da Ferrovia Oeste-
-Leste. Já tivemos a oportunidade de falar algumas 
vezes aqui sobre essa Ferrovia, que corta a Bahia, na 
direção oeste para leste, alcançando o mar, ligando o 
Estado de Tocantins ao Estado da Bahia, e que tem 
um potencial extraordinário para a nossa economia. 
Com essa Ferrovia, há a possibilidade de fazermos 
com que toda a produção mineral e também de grãos 
do Estado da Bahia possa se dirigir ao mercado in-
ternacional, pelo Porto Sul, que também será criado.

O Porto Sul tem um modelo de gestão novo. Será 
construído através de uma Parceria Público-Privada 
(PPP). Na próxima semana, haverá uma audiência 
pública no Estado, para que a implantação do Porto 
possa avançar. O Porto Sul é indispensável para que 
a Ferrovia exista. Essa Ferrovia tem a função de trans-
porte de carga, de transporte da produção mineral e da 
produção de grãos, que desembocará num porto que 
será responsável pelo seu escoamento para todos os 
cantos do Brasil e também pelo seu escoamento para 
o âmbito internacional.

A escolha para a implantação do Porto Sul na 
Ponta da Tulha, no Município de Ilhéus, baseou-se 
em estudos detalhados, que apontaram o local como 
o mais propício para a instalação de um novo porto 
na região, tanto do ponto de vista da logística e da to-
pografia, quanto de localização ambiental, permitindo 
criar ao seu redor uma extensa área de preservação. 
Durante a fase de estudos técnicos, seis possíveis lo-
cações foram avaliadas por técnicos especializados: 
Campinho, em Maraú; Serra Grande; Ponta da Tulha; 
Aritaguá; Distrito Industrial; Porto do Malhado e Oliven-
ça. A Ponta da Tulha foi a que se mostrou mais ade-
quada para sediar o Porto Sul, o novo porto.

O Porto Sul trará consigo uma série de medidas 
de preservação que terão um efeito bastante positivo 
no ecossistema da região. Serão criadas zonas de 
preservação, corredores ecológicos, APAs e parques 
estaduais integrados e abertos à visitação. As medidas 

de preservação não se restringirão a um trabalho de 
compensação ou pura e simplesmente de preservação. 
Será um projeto que trará novas soluções para que o 
meio ambiente, além de preservado, possa também 
ser integrado a um processo de desenvolvimento sus-
tentável e consciente.

O Governo da Bahia se compromete, de imedia-
to, com três ações ambientais estratégicas: criação de 
Unidade de Conservação e de Proteção Integral na 
Lagoa Encantada, melhorias na APA da Lagoa En-
cantada e rio Almada e ampliação e regularização do 
Parque Estadual da Serra do Conduru.

Na semana passada, no final do mês de setembro, 
na verdade, houve, na Bahia, uma audiência pública da 
Frente de Ferrovias. E lá, além da exposição do projeto 
da Ferrovia Oeste-Leste, o Secretário de Planejamen-
to, Zezéu Ribeiro, teve a oportunidade de mostrar um 
novo projeto que, na verdade, integra, faz as ligações 
indispensáveis para que essa Ferrovia Oeste-Leste, que 
ligará o Estado de Tocantins ao Porto Sul, em Ilhéus, 
na Bahia, atravessando todo nosso Estado, cortando 
todo o Estado da Bahia, passe a ter uma ligação que 
possa ir até o Pacífico, como foi pensado, inicialmente, 
por nosso grande pensador e responsável pelo primeiro 
projeto da Ferrovia, nosso querido Vasco Neto. Com 
isso, integra-se essa Ferrovia a um projeto de ligação 
de toda a América do Sul. Portanto, a Ferrovia deixa de 
ser apenas – o que já é muito – uma ligação do cen-
tro do Brasil com a Bahia, podendo interligar-se com 
outros pontos no sentido norte-sul. Mas que se possa, 
acima de tudo, fazer também essa grande integração 
da Bahia e do Brasil com a América do Sul através da 
Ferrovia. Tudo isso deságua no Porto de Ilhéus, que 
passará a ter uma importância maior ainda.

Faço este pronunciamento e gostaria que todo 
ele fosse registrado, integralmente, nos Anais da Casa, 
para chamar a atenção da importância do projeto do 
Porto Sul, em Ilhéus, em Ponta da Tulha. O Governo 
do Estado da Bahia tem trabalhado, de forma determi-
nada, para viabilizar esse Porto como grande fonte e 
como grande vetor de escoamento de nossa produção, 
como interligação dos modais de transporte em nos-
so Estado, dando um sentido objetivo a esse grande 
investimento do PAC no Estado da Bahia. E que, no 
futuro – já estamos iniciando a luta hoje –, a Ferrovia 
Oeste-Leste possa estar voltada para garantir trens de 
passageiros, integrando todo o povo do nosso Estado 
da Bahia e do Brasil ao Porto Sul, em Ilhéus!

Portanto, eu queria deixar esse registro aqui, ao 
tempo em que também comunico que, hoje, o Sena-
dor Flexa Ribeiro, o Senador Walter Pinheiro e eu dis-
cutimos um texto, no sentido de corrigir as distorções 
que levaram alguns a pensar que seria possível que 
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caducassem as ZPEs de nossos Estados, do Estado 
do Pará, do Estado de Tocantins, do Estado da Bahia 
e do Estado do Maranhão, no caso também a ZPE de 
Ilhéus. Para corrigir isso, na Medida Provisória nº 540, 
ofertamos ao Relator na Câmara dos Deputados uma 
proposta de texto, para que seja ser incluída a tempo, 
para que possamos garantir a existência dessas ZPEs, 
que são e serão importantes para economias dos nos-
sos Estados e para a economia do Brasil.

Agradeço a atenção a V. Exª.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TO DA SRA. SENADORA LÍDICE DA MATA.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, a implantação da Ferrovia Oeste-
-leste, maior obra do PAC na Bahia, orçada em R$ 4,5 
bilhões, só será viável com a construção do Porto Sul 
que será uma peça fundamental no complexo logístico-
-produtivo na Região Sul do Estado. As duas obras se 
integram ao novo Aeroporto Internacional de Ilhéus, 
a área industrial nas imediações da BR-101, a Zona 
de Processamento de Exportações (ZPE), também 
na Região, e ao Gasoduto Sudeste-Nordeste (Gase-
ne) formando um grande pólo gerador de riquezas e 
desenvolvimento, não só para a Bahia, mas de impor-
tância estratégica para todo o país.

Três das grandes ferrovias que estão sendo cons-
truídas nesse momento – Ferrovia Norte-Sul, Transnor-
destina e Ferrovia Oeste/Leste – cortam o Nordeste, 
e quando prontas levarão desenvolvimento acelerado 
aos Estados dessa Região. A Oeste-leste, que se in-
terligará com o Porto Sul, dinamizará o escoamento 
da produção do estado da Bahia, servindo de ligação 
com outros pólos do país através da conexão com a 
Ferrovia Norte-Sul. Essa linha férrea ligará as cidades 
de Ilhéus, Caetité e Barreiras a Figueirópolis, no esta-
do do Tocantins, formando um corredor de transporte 
que otimizará a operação do Porto de Ponta da Tulha 
e ainda abrirá nova alternativa de logística para portos 
no norte do país atendidos pela Ferrovia Norte-Sul e 
Estrada de Ferro Carajás.

Esse novo moda! de transporte vai permitir a 
redução de custos na movimentação de insumos e 
produtos diversos, aumento da competitividade dos 
produtos do agronegócio e a possibilidade de implan-
tação de novos pólos agroindustriais e de exploração 
de minérios, aproveitando sua conexão com a malha 
ferroviária nacional.

A ferrovia Oeste-leste deverá gerar cerca de 30 
mil empregos diretos e fomentar ainda mais o desen-
volvimento agrícola da região oeste da Bahia, cuja pre-
visão é de uma produção de 6,7 milhões de toneladas 

em 2015. Todo esse empreendimento só se justifica 
com a construção do Porto Sul que terá grande calado, 
permitindo a atracação de navios de alta capacidade 
de carga. O projeto prevê que as operações de carga 
e descarga do Porto sejam no sistema offshore, ocor-
rendo a cerca de três quilômetros da costa, de forma 
segura e com o mínimo de impacto visual e ambiental.

A escolha para implantação do Porto Sul na Ponta 
da Tulha baseou-se em estudos detalhados que apon-
taram o local como o mais propício para a instalação 
de um novo porto na região, tanto do ponto de vista de 
logística e topografia quanto de localização ambien-
tai, permitindo criar ao seu redor uma extensa área de 
preservação. Durante a fase de estudos técnicos, seis 
possíveis locações foram avaliadas por técnicos espe-
cializados; Campinho (em Maraú), Serra Grande, Ponta 
da Tuiha, Aritaguá, Distrito Industrial, Porto do Malha-
do e Olivença. A Ponta da Tuiha foi a que se mostrou 
mais adequada para sediar o novo porto.

O Porto Sul trará consigo uma série de medidas 
de preservação que terão um efeito bastante positivo 
no ecossistema da região. Serão criadas zonas de 
preservação, corredores ecológicos, APAs e parques 
estaduais integrados e abertos à visitação. As medidas 
de preservação não se restringirão a um trabalho de 
compensação ou pura e simplesmente preservação. 
Será um projeto que trará novas soluções para que o 
meio ambiente, além de preservado, possa também ser 
integrado a um processo de desenvolvimento sustentá-
vel e consciente. O governo da Bahia se compromete 
de imediato com três ações ambientais estratégicas: 
Criação de Unidade de Conservação de Proteção Inte-
gral na Lagoa Encantada; Melhorias na APA da Lagoa 
Encantada e Rio Almada; e Ampliação e Regularização 
do Parque Estadual da Serra do Conduru.

Está prevista ainda a criação de extensas áreas 
de conservação e amortecimento ecológico ao redor do 
empreendimento, livres das atuais pressões urbanas, 
da especulação imobiliária e da exploração desorde-
nada que hoje caracterizam a região. Por outro lado, é 
bom lembrar que a inatividade socioeconômica pode 
gerar exclusão e destruição ambiental. Caso o novo 
porto não seja implantado na região, a área em foco 
ficará sujeita a um processo de degradação por conta 
de pressões urbanas desordenadas e ocupações irre-
gulares e uma especulação imobiliária que beneficiará 
a apenas alguns poucos.

Os custos estimados dos investimentos no Porto 
Sul são de R$ 3 bilhões, devendo gerar mais de 10 mi! 
empregos diretos e indiretos. Há também estudos que 
indicam uma movimentação em torno de 40 milhões 
de toneladas/ano no Porto, o que é compatível com as 
exigências das grandes rotas internacionais. Além disso, 
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estima-se ainda que serão gerados R$ 50 milhões em 

ICMS, o que significa cinco vezes mais do que os R$ 

10 milhões arrecadados anualmente, hoje, em Ilhéus. 

Por todos esses motivos, Sr. Presidente, essa obra é 

de fundamental importância para a Bahia, para o po-

pulação de meu Estado que terá no desenvolvimento 

econômico e, principalmente, na geração de empregos 
um atalho para a sua prosperidade.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA LÍDICE DA MATA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Meus cumprimentos, Senadora Lídice da Mata.

Convidaria V. Exª, se puder, para presidir, a fim 
de que eu possa fazer meu pronunciamento. Tentarei 
ser breve.

O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pela Sra. Lídice da Mata.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senado-
ra Lídice da Mata, que preside esta sessão agora, 22 
horas e 24 minutos, faço meu pronunciamento nesta 
noite porque, de fato, amanhã, eu me desloco para o 
Rio de Janeiro. Participarei lá de três atividades. Tenho 
um almoço com o movimento sindical daquele Estado; 
em seguida, faremos um debate, na ABI, sobre o Es-
tatuto do Motorista, sobre a questão da Previdência, 
fator, aposentado, reajuste real dos aposentados, voto 
secreto, desaposentadoria. Enfim, temas que tenho 
tratado aqui no dia a dia.

Mas, Presidente, quero aqui fazer alguns registros.
O primeiro deles é que recebi, no meu gabinete, 

líderes do Sindicato dos Profissionais de Educação Fí-
sica do Estado do Rio de Janeiro. Eles demonstraram 
toda sua indignação contra a resolução do Conselho 
Nacional de Educação, chamado CNE nº 7, de 2010.

Cerca de aproximadamente seis mil pessoas, 
entre profissionais e estudantes de educação física, 
reunidos em assembleia no mês de setembro, mani-
festaram-se contra essa resolução.

Consideram que a Educação Física é componente 
curricular obrigatório em toda a rede de ensino público 
ou privada, inclusive na educação básica. A prática da 
educação física tem sua importância reconhecida por 
lei federal, está na LDB.

É notória e de conhecimento da sociedade, es-
pecialmente do Conselho Nacional de Educação, a 
relevante importância do profissional de educação fí-
sica para o desenvolvimento dos alunos da educação 
fundamental.

A categoria dos profissionais de Educação Física 
considera inconstitucional essa resolução, pois busca 
subtrair, retirar, de forma violenta, o espaço dentro do 
mercado de trabalho desses profissionais.

Outra questão a ser considerada é que o Brasil 
vai sediar eventos grandiosos, como a Copa do Mundo 
de 2014, as Olimpíadas de 2016 e, mais uma vez, nós 
vamos precisar ter, de fato, esses profissionais atuando.

Há 13 anos, foi regulamentada a profissão, atra-
vés de lei federal, de que eu tive a alegria, inclusive, 
de ser relator, que define muito bem a área de atuação 
dos profissionais de Educação Física.

Por isso, é mais um motivo por que a categoria 
apresenta, aqui, a sua indignação, pois, segundo essa 
resolução, professores do ensino fundamental do 1º ao 
5º ano terão permissão de ministrar aulas de Educação 
Física, sendo que eles não possuem qualificação es-
pecífica e nem registro profissional junto ao Conselho 
Federal de Educação Física.

Fica, aqui, este documento, minha querida Pre-
sidenta Lídice da Mata, da área dos professores de 
Educação Física.

Quero, também, fazer outro registro que se refere 
aos ferroviários.

Srª Presidenta, fiz uma audiência pública com o 
objetivo de discutir a situação dos ferroviários. Então, 
trago à tribuna ponderações sobre a expectativa que 
se criou entre os ferroviários, principalmente a respeito 
do que nós estávamos cuidando naquela audiência: os 
seus planos de saúde.

Estiveram na audiência lideranças da categoria 
ferroviária, constituída de 80 mil trabalhadores ativos, 
aposentados e pensionistas, juntamente com os di-
retores do serviço social das estradas de ferro, o ex-
-Deputado Federal Jorge Moura, os líderes da classe, 
que demonstraram toda a sua preocupação, porque 
se esse plano de saúde vier a falir – eles falaram prin-
cipalmente do Sesef e do Transfer, dos beneficiários 
mais idosos e que têm menos renda –, nós estaremos 
numa situação de caos, prejudicando de forma dire-
ta mais de nove mil daqueles que nós chamamos de 
família ferroviária.

Houve uma série de movimentos, buscaram-se 
alternativas, mas, até o momento, nada foi feito de 
concreto.

Por isso, nós vamos entregar a V. Exª este docu-
mento, em que o Plansfer pede que o Governo Federal 
colabore na busca de uma alternativa para que esses 
trabalhadores, aposentados e pensionistas, não fiquem 
sem o seu plano de saúde.

Termino com a última página, dizendo:
Assim, apelo aos titulares do Ministério citados, 

à nossa Presidenta Dilma, para que, com a sensibi-
lidade social, viabilizem com toda urgência as provi-
dências necessárias para salvar o Plano de Saúde 
dos Ferroviários.

Isso será um justo reconhecimento a uma cate-
goria de trabalhadores que tanto contribuiu [...] para 
o nosso País.

[Enfim, eles pedem]: vamos salvar o Sesef/Plans-
sfer, antes que seja tarde!”

Por fim, consegui fazer, em cinco minutos, dois 
registros. Este é mais carinhoso. Calculo que vá demo-
rar cerca de oito minutos, minha querida Presidenta.
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Eu recebi de um colega meu de muitos e muitos 
anos atrás uma correspondência que quero comentar 
aqui na tribuna, até porque fiquei sabendo somente hoje 
que o Freitinhas, um dirigente sindical que começou 
sua carreira político-sindical junto comigo, veio a fale-
cer na semana que passou de forma súbita.

Vou encaminhar, claro, um voto de pesar pelo 
falecimento do Freitinhas. Mas, ao lembrar aqui o Frei-
tinhas, lembro também essa correspondência que re-
cebi de um velho amigo, chamado Aureliano Borges 
Lima, que, nos velhos tempos, chamávamos somente 
de Vacariano. 

Ao receber essa mensagem, Srª Presidenta, 
confesso que viajei no tempo e passei por lugares 
tão queridos nas minhas longas caminhadas desde 
estudante a presidente do sindicato de metalúrgicos 
de Canoas, até vice-presidente e secretário-geral da 
Central Única dos Trabalhadores.

E, aqui, o Vacariano fez com que eu me lembrasse 
daquele bom tempo em que não víamos a meninada 
somente brincando na Internet ou pegando jogos na 
Internet. Naquele tempo, tínhamos o pião, a pandorga, 
as bolas de meia, a troca de gibis ou mesmo de figu-
rinhas. Lembrei-me nessa caminhada do meu primei-
ro emprego; lembrei-me do tempo em que eu vendia 
vasos; do tempo em que eu trabalhava na venda de 
quadros; lembrei-me da fábrica Atílio Bovo; 

lembrei-me de onde eu amassava barro; lembrei-
-me do meu curso no Senai; lembrei-me do colégio em 
que estudei, o Ginásio Noturno para Trabalhadores, 
quando, com 16 anos, eu presidia o grêmio. Lembrei-me 
do Colégio Estadual Santa Catarina, do qual também 
fui presidente; lembrei-me da diretora da escola, Iró 
Nabinger Chiaradia, que foi uma grande profissional, 
trabalhou e transformou a escola estadual em uma 
escola exemplar na área de educação.

O colégio ficava próximo ao campo em que eu 
jogava, o campo do Gianella. A casa dos meus pais 
ficava em frente ao outro campo em que eu também 
jogava, o Campo do Cruzeiro.

Lembrei-me do Clube Gaúcho. Para a senhora, 
que é da Bahia e que conhece bem a saga do povo 
negro, o Clube Gaúcho era um clube no Rio Grande 
do Sul que amparava, recebia a comunidade negra. E 
o Vacariano, embora não negro, sempre me acompa-
nhava nessas atividades.

Vacariano lembrou momentos bonitos das nossas 
vidas. Mas, no fim – e por que faço essa introdução 
–, claro que ele se lembrou lá das colônias, do trinta, 
do quarenta, do sessenta – quem está ouvindo sabe 
–, da represa; Lembrou-se dos parreirais; lembrou-se 
da produção de vinho e do queijo; lembrou-se do leite 
tomado lá no curral.

Mas, no fundo, ele me pergunta o seguinte: “Meu 
amigo, Senador Paim, eu tenho muito orgulho de ver 
você hoje no Senado da República. Mas me permita que 
eu lhe pergunte: por que os projetos tão importantes 
para os trabalhadores não são aprovados nesta Casa?” 

Ele faz essa retrospectiva da nossa caminhada. 
Hoje, ele mora em Curitiba. Morou vinte anos em Ca-
xias, e pergunta: “Por que, Senador? Por que os seus 
colegas Parlamentares, no Congresso, não aprovam os 
projetos de sua autoria, que são aquilo com que nós, 
que estamos aqui na base, sonhamos e que espera-
mos?” Diz ele: “Por quê? Será que é por aquilo que 
muitos dizem, que essa é a caminhada daqueles que 
andam só?” Ele responde que não. Não é uma cami-
nhada de quem caminha só, porque o povo caminha 
junto com essas propostas.

Aí o Vacariano diz: “Por que, Senador, não é apro-
vado o fim do fator previdenciário, para que o cidadão 
tenha direito de se aposentar? Por que não se aprova 
o instituto da desaposentadoria, que é já assegura-
do ao servidor público? Por que não se acaba com o 
tal de voto secreto?” Eles, lá embaixo, não entendem 
como é que aqui, no Congresso, a gente ainda vota 
secretamente.

Ele pergunta: “Por que o aposentado, que ganha 
um pouquinho mais que o salário mínimo, não pode ter 
direito a reajuste, enquanto que Executivo, Legislativo 
e Judiciário têm direito à integralidade, à paridade, e 
não têm fator?” E ele pergunta: por que não se aprova o 
Fundep, por que não se aprova a redução de jornada? 

Eu respondo a você, Vacariano, e eu sei que 
não é somente para você. Estou respondendo para 
milhões de brasileiros: você pode ter certeza, meu 
amigo, que eu concordo com muita coisa que você 
disse, mas pode crer que eu continuo fiel às minhas 
raízes, ao nosso passado. Sei de onde vim e por que 
estou aqui. Continuarei sempre a defender os interes-
ses dos aposentados, dos trabalhadores e de todos 
que são discriminados. 

Podem crer: este registro é uma homenagem que 
faço a toda uma geração dos meus amigos e de ou-
tros tantos que não conheci; é uma homenagem que 
faço a todos os brasileiros, homens e mulheres, que 
querem somente direitos iguais, oportunidades iguais; 
que querem poder viver e envelhecer com dignidade. 

Pode crer, meu amigo, Vacariano; podem crer, 
milhões de brasileiros, que, repito, enquanto eu esti-
ver aqui, vou continuar lutando sempre, porque essa 
causa é uma causa de todos nós.

Convido todos os homens e mulheres de bem 
deste País a estarem conosco e contigo, Vacariano, 
representando milhões e milhões de brasileiros nes-
sa cruzada nacional em defesa dos nossos direitos. 

221ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2011



Outubro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 6 40621 

Fico com uma frase que você disse na carta: “Não 
perca a fé, meu Senador. Se Deus está conosco, quem 
estará contra nós?”

Querida Senadora, termino. Peço que considere 
meus três pronunciamentos na íntegra. Consegui fazê-
-los em 12 minutos. Economizamos oito.

Obrigado, Senadora Lídice da Mata.

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, recebi em meu gabinete, por parte do Sin-
dicato dos Profissionais de Educação Física do Rio de 
Janeiro, Ato de ‘Repúdio à Resolução do Conselho 
Nacional de Educação – CNE – n° 07 de 2010.

Cerca de aproximadamente6.000 pessoas, entre 
Profissionais e Estudantes de Educação Física, reuni-
dos em Assembléia no mês de setembro, manifestaram-
-se contra a Resolução CNE n° 7 de 2010.

Consideram que a Educação Física Escolar é 
componente curricular obrigatório em toda a rede de en-
sino pública ou privada, inclusive na Educação Básica;

A prática da Educação Física tem sua importân-
cia reconhecida pela Lei Federal n° 9.394/96 – Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

E que é de notório conhecimento da sociedade, 
especialmente do Conselho Nacional de Educação 
– CNE – a relevante importância do Profissional de 
Educação Física no desenvolvimento dos alunos da 
Educação Fundamental.

A categoria dos Profissionais de Educação Física 
considera inconstitucional esta Resolução, pois busca 
subtrair de forma violenta o espaço, dentro do mercado 
de trabalho, destes profissionais.

Outra questão a ser considerada é que o Brasil 
sediará eventos grandiosos como a Copa do Mundo 
de 2014 e as Olimpíadas de 2016 e mais uma vez re-
levo a importância da atividade destes Profissionais.

Há treze anos foi regulamentada a Profissão atra-
vés da Lei Federal 9.696/98 que define bem a área de 
atuação dos Profissionais de Educação Física.

Mais um motivo para a categoria apresentar este 
Ato de Repúdio, pois, segundo a Resolução CNE n° 
7/2010, professores do ensino fundamental, do 1o ao 
5o ano, têm permissão de ministrar aulas de Educa-
ção Física.

Sendo que eles não possuem qualificação es-
pecífica e nem registro profissional junto ao Conselho 
Federal de Educação Física – CONFEF.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 

Senadores, na condição de Presidente da Subcomissão 
Permanente em Defesa do Emprego e da Previdência 
Social, tive a honra de requerer e dirigir a 4a Audiência 
Pública do Ciclo de Debates em Defesa do Emprego 
e da Previdência Social.

Trago a esta Tribuna ponderações e expectativas 
da audiência que teve como tema “Trabalho decente 
(saúde do trabalhador) – Ferroviários’’ e aconteceu no 
dia 21 de junho passado.

Estiveram presentes a audiência as mais expres-
sivas lideranças da categoria ferroviária, constituída de 
cerca de 80 mil trabalhadores ativos, aposentados e 
pensionistas de todo o País.

Juntamente com o Diretor Executivo do SESEF – 
Serviço Social das Estradas de Ferro, o ex-Deputado 
Federal Jorge Moura, os líderes de classe expuseram 
a grave situação com que se defronta o SESEF, enti-
dade paraestatal criada pela Lei n° 3.891, de 26 / 04/ 
1961, vinculada ao Ministério dos Transportes, que 
mantém há mais de 20 anos o PLANSFER – Plano 
de Saúde dos Ferroviários, sem fins lucrativos e sob 
o regime de autogestão.

Inicialmente destinado os ferroviários em ativida-
de, o Plano foi estendido em 2001 aos aposentados 
e pensionistas, chegando a alcançar cerca de 43 mil 
participantes e seus dependentes.

Era considerado um dos melhores planos de 
saúde, com padrões de excelência no atendimento.

Infelizmente, porém, uma má administração con-
duzida no período de junho de 2003 a novembro de 
2008, gastou de forma desmedida a reserva técnica 
em Notas do Tesouro Nacional – NTNs, com valor de 
face de cerca de R$55 milhões, os quais, com seu valor 
atualizado, alcançariam hoje cerca de R$88 milhões. 

Mais ainda existe um endividamento de mais de 
R$42 milhões com os prestadores de serviços (hospi-
tais, laboratórios, profissionais de saúde).

Essa deterioração financeira fez com que grande 
parte dos prestadores de serviços rompessem seus 
convênios com o PLANSFER, por falta de pagamento...

Com isso, os tradicionais padrões de qualidade 
de atendimento decaíssem, gerando a evasão de par-
ticipantes mais jovens e com padrões de renda mais 
elevados, que buscaram outros planos do mercado.

Restaram com o SESEF / PLANSFER os bene-
ficiários mais idosos e com menor renda mensal, sem 
condições de migrar para outros planos, que praticam 
mensalidades mais elevadas.

Assim, os cerca de 9 mil remanescentes, dos 
quais a maioria está nessa condição, tem no PLANS-
FER a única alternativa para a proteção de sua saúde.

Para buscar reverter essa situação perversa, o 
Ministério dos Transportes, em 12 de novembro de 
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2008, recompôs o Conselho Deliberativo do SESEF e 
designou seu novo Diretor Executivo, o ex-Deputado 
Federal Jorge Moura, o qual já havia dirigido a entidade 
por dois mandatos anteriores (no primeiro, criou ele o 
PLANSFER e, no segundo, foi o responsável por sua 
ampliação para aposentados e pensionistas).

A nova administração, que encontrou o SESEF 
/ PLANSFER sob Direção Fiscal da ANS – Agência 
Nacional de Saúde Suplementar, em conseqüência 
do desequilíbrio econômico e financeiro já referido, 
implantou uma gestão austera, procurou estancar o 
processo de endividamento e lançou-se à luta para 
salvar o Plano de Saúde, sob ameaça iminente de li-
quidação extrajudicial por parte da ANS.

Nessa luta, contou desde o início com o unânime 
apoio das entidades de classe – Federações, Sindi-
catos e Associações de Aposentados e Pensionistas, 
que consideram o SESEF / PLANSFER uma das mais 
importantes e inalienáveis conquistas da categoria.

Graças a essa união de esforços, o Sr. Ministro 
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e o 
Sr. Ministro de Estado dos Transportes concederam, 
no Acordo Coletivo de Trabalho – ACT – 2008 / 2009, 
celebrado entre a FNTF– Federação Nacional dos Tra-
balhadores Ferroviários e a VALEC, empresa vinculada 
ao MT, um acréscimo mensal de R$60 para cada fer-
roviário ativo, aposentado e pensionista; uma parcela 
mensal de R$55 do mesmo deveria ser repassado ao 
SESEF, para aplicação no PLANSFER.

Infelizmente, porém, dificuldades regulamenta-
res e burocráticas da Previdência Social impediram 
que fosse descontada tal parcela dos cerca de 80 mil 
aposentados e pensionistas.

Por força das normas do INSS, o desconto so-
mente pode ser efetuado daqueles que o autorizem 
expressa e individualmente.

Face à amplitude do universo de aposentados 
e pensionistas e sua disseminação por todo o País, 
bem como a incorporação do acréscimo à remunera-
ção de cada qual, a obtenção da autorização indivi-
dual foi frustrada.

Apenas pouco mais de 500 aposentados e pen-
sionistas preencheram e assinaram o formulário de 
autorização estabelecido pelo INSS, sem efeito retro-
ativo. Com isso, a receita mensal proveniente do des-
conto ficou reduzida a uma parcela mínima, insuficiente 
para o saneamento financeiro do SESEF/PLANSFER.

Buscou-se, então, conseguir que o Governo Fe-
deral fizesse o aporte de recursos com base em Emen-
das Parlamentares às Medidas Provisórias n°s. 479, 
487, 496 e 501.

Também essa tentativa não logrou êxito, uma vez 
que as Emendas propostas foram abortadas antes de 
sua submissão ao Plenário da Câmara dos Deputados.

Paralelamente, graças ao apoio de parlamenta-
res e do então Secretário Executivo e atual Ministro 
de Estado dos Transportes, Economista Paulo Sérgio 
Passos, conseguiu-se que a ANS prorrogasse por mais 
de uma vez a data por ela fixada para a alienação da 
carteira do PLANSFER, o que levaria à liquidação ex-
trajudicial do Plano. A última prorrogação concedida 
pela referida Agência Reguladora está agora fixada 
para 12 de outubro próximo.

Urge, portanto, uma solução imediata para o pro-
blema, sob pena de deixa r desamparada a saúde de 
milhares de idosos e seus dependentes.

Além de gerar o desemprego de cerca de 250 tra-
balhadores que prestam serviços ao SESEF / PLANS-
FER.

A matéria está em trâmite no âmbito do Minis-
tério dos Transportes, sendo objeto do Processo n°. 
50000.018416/2011-13. Diversas reuniões foram já 
realizadas na Casa Civil da Presidência da Repúbli-
ca, envolvendo além do MT os Ministérios da Fazen-
da e do Planejamento, Orçamento e Gestão, visando 
buscar uma solução que evite a tragédia iminente, a 
qual, se não for evitada, gerará graves conseqüências 
sociais e políticas.

É preciso salientar, Srªs e Srs. Senadores, que, 
feito o saneamento financeiro com o aporte dos ne-
cessários recursos por parte do Governo Federal, o 
PLANSFER não apenas terá sua continuidade garantida 
com autossustentarão, mas também será revitalizado,

Há um grande contingente de beneficiários que 
dele se desligaram, mas que retornarão ao Plano, face 
às vantagens competitivas que ele oferecerá para a 
categoria.

Mais ainda, novos participantes serão conquis-
tados no universo metroferroviário, como é o caso de 
empregados das concessionárias, dos metrôs e da 
indústria de material ferroviário, em crescente expan-
são no Brasil.

Pode-se afirmar, sem receio de erro, que o 
PLANSFER não é o chamado “buraco sem fundo”; 
pelo contrário, detém todas as condições para retornar 
aos seus tradicionais padrões de qualidade de aten-
dimento e será autosustentável, sem necessidade de 
novos aportes por parte da União. Retomando dessa 
forma a sua tradição de bom atendimento e de exce-
lente qualidade sócio assistencial.

Estamos falando de um custo mínimo para corrigir 
um erro, de insuportável custo para as famílias de fer-
roviários – ativos, aposentados e pensionistas – ,cuja 
maioria não tem condições de pagar outro plano (todos 

223ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2011



Outubro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 6 40623 

mais caros do que o Plansfer) e que não tem qualquer 
culpa pela dilapidação de recursos que eram seus.

Repito: está amplamente demonstrado que o pla-
no é e poderá voltar a ser autofinanciável.

O Governo tem a oportunidade de demonstrar 
mais uma vez sua permanente preocupação com os 
problemas sociais, especialmente com a saúde e os 
idosos e conta com meu apoio entusiástico.

Os ferroviários e seus familiares pedem socorro!!!
Assim, apelo aos titulares dos Ministérios cita-

dos e a nossa Presidenta Dilma Rousseff para que, 
com sua sensibilidade social, viabilizem, com toda a 
urgência, as providências necessárias para salvar o 
Plano de Saúde dos Ferroviários. Isso será um justo 
reconhecimento a uma categoria de trabalhadores que 
tanto contribuiu e ainda contribui para a construção da 
história do nosso povo e para o desenvolvimento do 
nosso Povo.

Vamos, pois, salvar o SESEF /PLANSFER! An-
tes que seja tarde.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, quero registrar correspondência que rece-
bi de um velho amigo, Aureliano Borges de Lima, que 
nós, nos velhos tempos, chamávamos de “Vacariano”.

Ao receber sua mensagem viajei no tempo. A mi-
nha mente passeou por lugares tão queridos prá mim. 

Lembrei do jogo de bolita, do pião, das bolas de 
meia, da troca de gibis e de figurinhas em frente ao ci-
nema. Não tínhamos dinheiro para entrar e ver os filmes.

Lembrei das primeiras namoradas, dos primei-
ros bailes...

Lembrei do tempo em que eu vendia quadros e 
do meu primeiro emprego, na fábrica de vasos Atílio 
Bovo, onde eu amassava barro. Lembrei do SENAI.

Lembrei do colégio em que estudamos; o Giná-
sio Noturno para trabalhadores, em que eu dirigia o 
Grêmio estudantil. 

Lembrei do Colégio Estadual Santa Catarina, 
no qual também fui Presidente do grêmio estudantil. 

A diretora da escola era Iró Nabinger Chiaradia, 
que trabalhou pesadamente durante anos, transfor-
mando a escola estadual em uma escola exemplar na 
área educacional. 

O colégio ficava próximo ao campo de futebol 
do Gianela.

A casa dos meus pais ficava em frente ao Cam-
po do Cruzeiro.

Lembrei do clube que frequentava, “Clube Gaú-
cho”, que era, na verdade, o clube dos negros. 

Meu amigo Vacariano foi um dos únicos “bran-
quelos” (como ele diz) a ser recebido e muito bem 
aceito no clube.

Vacariano lembrou bem; o clube Gaúcho era o 
recanto preferido das pessoas.

Lembrei dos rios em que pescávamos, de na-
darmos contra correnteza, de pularmos no trampolim 
e da represa.

Nossa!!! ele me perguntou na correspondência 
se eu lembro dos bolinhos fritos que a mãe dele fazia. 

Eu adorava aqueles bolinhos. Vocês não tem idéia 
de como eram gostosos!!! Eu ficava doido prá poder 
experimentar aqueles bolinhos.

Lembrei também das greves, das passeatas con-
tra a ditadura, da praça em que cantávamos músicas 
de protesto ao som do bom tambor e do violão.

Mas, como vocês sabem, a vida vai seguindo seu 
rumo. Eu e meu amigo Vacariano acabamos perden-
do contato porque eu fui morar em Canoas. Coisas da 
vida, Vacariano morou em Caxias por 20 anos e conta 
que atualmente mora em Curitiba.

Ele fala do orgulho em me ver Senador e, como 
amigo e cidadão, faz um questionamento.

Ele se pergunta o porquê da falta de apoio a pro-
jetos importantes que apresentei.

“Porque os seus colegas Parlamentares 
no Congresso, não aprovam os projetos de sua 
autoria, que são aquilo que nós, que somos 
do povo, sonhamos???”

Vacariano conta que algumas pessoas 
lhe dizem que essa é uma luta de um homem 
só e que ele responde: “Não é não, porque ele 
não está sozinho. O povo está ao seu lado.”

Mais especificamente ele se refere às propostas 
em benefício dos trabalhadores e aposentados que 
não tem sido reconhecidos em sua trajetória e que 
são eternamente prejudicados...

Propostas como o fim do fator previdenciário, da 
desaposentadoria, do fim do voto secreto, do aumento 
real para aposentados e pensionistas, do Fundep, da 
redução da jornada.

Meu bom amigo Vacariano, pode ter certeza que 
concordo com tudo que você disse, concordo com tua 
análise.

Mas, creia que continuo fiel as minhas raízes, ao 
meu passado, de onde eu vim. E, por isto estou aqui, 
defendendo os trabalhadores e aposentados e mais: vou 
lutar sempre contra qualquer forma de discriminação.

Este registro é uma homenagem que faço prá 
você, para todos os meus amigos, para todos os brasi-
leiros, homens e mulheres que querem direitos iguais, 
oportunidades e querem poder envelhecer com dig-
nidade.
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Podes crer, repito, que enquanto eu estiver aqui, 
vou seguir lutando pelos direitos dos trabalhadores, dos 
aposentados brasileiros e de todos os discriminados.

Convido a todos os homens e mulheres de bem 
deste País, a estarem comigo e contigo Vacariano 
nesta cruzada nacional em defesa dos nossos direitos.

Não perca a fé. Se Deus está conosco, quem 
estará contra nós?

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Obrigada, Senador Paulo Paim.

Quero associar-me às suas manifestações em 
relação à defesa da Educação Física em nosso Esta-
do e também a todas as outras manifestações que V. 
Exª fez na noite de hoje, em defesa dos trabalhadores 
brasileiros.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Estamos 
juntos. Lembro-me: antes, como Deputados Federais, 
e, agora, também no Senado, com certeza absoluta.

Muito obrigado, Senadora.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/

PSB – BA) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECER No 1.071, DE 2011

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento no 834, de 2011, da Senadora 
Vanessa Grazziotin, que solicita informa-
ções ao Ministro de Estado da Saúde a res-
peito do combate e diagnóstico preventivo 
do câncer de mama.

Relator: Senador João Durval

I – Relatório

A Senadora Vanessa Grazziotin, com fundamento 
no art. 50, da Constituição Federal, e nos arts. 215 e 
216 do Regimento Interno do Senado Federal, enca-
minhou a esta Mesa o Requerimento no 834, de 2011.

Por meio do documento, a Senadora solicita in-
formações ao Ministro de Estado da Saúde, nos se-
guintes termos (transcrição literal):

Tendo em vista a importância do combate e diag-
nóstico preventivo do câncer de mama, bem como do 
atendimento de qualidade que garanta de forma eficaz 
o direito à saúde, solicito as seguintes informações:

1. Se há previsão de investimentos, por parte 
deste Ministério, aos estados da Federação para a 
aquisição de mamógrafos. Caso positivo, especificar 
os prazos e valores, por estados, bem como os valores 
da contrapartida desses estados;

2. No caso do estado do Amazonas, especificar 
por municípios/Unidade Hospitalar.

3. Se há, por parte desse Ministério, levantamento 
da situação dos mamógrafos localizados no estado do 
Amazonas. Caso positivo, especificar por município/
Unidade Hospitalar.

Na justificação do requerimento, a Senadora lem-
bra que as políticas públicas recentes estão voltadas 
para a diminuição dos índices de mortalidade femini-
na pelo câncer de mama, salientando as informações 
que apontam a concentração de mamógrafos apenas 
na região Sudeste –  o que prejudica a plena oferta do 
exame de mamografia –  e o não funcionamento de 
25% dos mamógrafos do estado do Amazonas.

II – Análise

A Constituição Federal, em seu art. 50, § 2o, 
garante a esta Mesa do Senado Federal o direito de 
encaminhar pedidos escritos de informação a Minis-
tro de Estado.

O Regimento Interno do Senado Federal (RISF), 
em seu art. 216, I, especifica que esses pedidos serão 
admissíveis para esclarecimento de qualquer assun-
to atinente à competência fiscalizadora desta Casa.

O inciso II do art. 216 do RISF enumera as úni-
cas razões para esta Mesa porventura indeferir um 
requerimento de informações: a existência de pedido 
de providência, consulta, sugestão, conselho ou interro-
gação sobre propósito da autoridade a quem se dirige.

Por não detectarmos nenhuma das ocorrências 
supramencionadas, avaliamos que a proposição obe-
dece aos dispositivos constitucionais e regimentais 
que disciplinam o envio de pedidos de informações a 
autoridades do Poder Executivo, bem como ao dispos-
to no Ato da Mesa do Senado Federal no 1, de 2001.

III – Voto

Em face do exposto, opinamos pela aprovação 
do Requerimento no 834, de 2011.

Sala de Reuniões,
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PARECER Nº 1.072, DE 2011

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1.021, de 2011, do Sena-
dor Alvaro Dias, que solicita informações 
ao Ministro de Estado da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, com fundamento 
no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 216, inciso I, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, sobre 
os convênios e contratos de repasses de 
recursos firmados entre o Ministério e ou-
tras entidades públicas ou privadas, bem 
como sobre a nomeação de assessores 
naquela Pasta.

Relator: Senador João Vicente Claudino

 
I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento n° 1.021, de 2011, de autoria do Sena-
dor Álvaro Dias, que solicita informações ao Ministro 
de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to, com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, sobre os convê-
nios e contratos de repasses de recursos firmados 
entre o Ministério e outras entidades públicas ou pri-
vadas, bem como sobre a nomeação de assessores 
naquela Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dirimir quaisquer dúvidas que possam existir sobre 
um possível conflito de interesses na celebração de 
convênios e contratos entre o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento e outras entidades.

 
II – Análise

O Requerimento n° 1.021, de 2011, atende aos 
requisitos de admissibilidade exigidos pelo Ato da Mesa 
n° 1, de 2001, uma vez que se encontra dirigido à au-
toridade ministerial competente, refere-se a matéria 
atinente à competência fiscalizadora do Senado Fe-
deral e não contém tema vedado por aquele diploma 
legal e nem sujeito a outras restrições.

De acordo com o referido Ato, compete à Mesa 
Diretora a decisão sobre seu deferimento, a partir de 
relatório oferecido pelo respectivo relator da matéria.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-

gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

III – Voto

Do exposto, manifesto-me favoravelmente à apro-
vação do Requerimento n° 1.021, de 2011.

Sala da Comissão,

 
PARECER Nº 1.072, DE 2011

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1.021. de 2011, do Sena-
dor Alvaro Dias, que solicita informações 
ao Ministro de Estado da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, com fundamento 
no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 216, inciso 1, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, sobre 
os convênios e contratos de repasses de 
recursos firmados entre o Ministério e ou-
tras entidades públicas ou privadas, bem 
como sobre a nomeação de assessores 
naquela Pasta.

Relator: Senador João Vicente Claudino

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o Re-
querimento n° 1.021, de 201.1, de autoria do Senador 
Alvaro Dias, que solicita informações ao Ministro de 
Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com 
fundamento no art. 50, § 2° da Constituição Federal, 
combinado com o art. 216, inciso 1, do Regimento Inter-
no do Senado Federal, sobre os convênios e contratos 
de repasses de recursos firmados entre o Ministério e 
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outras entidades públicas ou privadas, bem como sobre 
a nomeação de assessores naquela Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dirimir quaisquer dúvidas que possam existir sobre 
um possível conflito de interesses na celebração de 
convênios e contratos entre o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento e outras entidades.

 
II – Análise

O Requerimento n° 1.021, de 2011, atende aos 
requisitos de admissibilidade exigidos pelo Ato da Mesa 
n° 1, de 2001, urna vez que se encontra dirigido à au-
toridade ministerial competente, refere-se a matéria 
atinente à competência fiscalizadora do Senado Fe-
deral e não contém tema vedado por aquele diploma 
legal e nem sujeito a outras restrições.

De acordo com o referido Ato, compete à Mesa 
Diretora a decisão sobre seu deferimento, a partir de 
relatório oferecido pelo respectivo relator da matéria.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

 
III – Voto

Do exposto, manifesto-me favoravelmente à apro-
vação Requerimento n° 1.021, de 2011.

Sala da Comissão.

 
PARECER Nº 1.073, DE 2011

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1.022, de 2011, do Sena-
dor Alvaro Dias, que solicita informações 

ao Ministro de Estado da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, com fundamento 
no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 216, inciso 1, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, sobre 
o sistema de segurança interno daquele 
Ministério.

Relator: Senador João Vicente Claudino

I-Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento n° 1.022, de 2011, de autoria do Sena-
dor Alvaro Dias, que solicita informações ao Ministro 
de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
com fundamento no art. 50, § 2° da Constituição Fede-
ral, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, sobre o sistema de segu-
rança interno daquele Ministério.

São requeridas as seguintes informações:

1. Cópia das gravações do circuito interno de TV do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento realizadas em 2011, inclusive aquelas 
referentes ao acesso ao gabinete do Ministro;

2. Cópia da agenda oficial do Sr. Ministro, com os re-
gistros de encontros e atividades realizadas no 
Ministério, em 2011;

3. Cópia do(s) controle(s) de acesso de veículos à 
garagem privativa do Ministério referente(s) ao 
ano de 2011.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
constatar se o lobista Júlio Fróes realmente freqüenta-
va e exercia algum tipo de atividade profissional dentro 
da estrutura do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento.

 
II – Análise

O Requerimento n° 1.022, de 2011 aos requisitos 
de admissibilidade exigidos pelo Ato da Mesa n° 1, de 
2001, uma vez que se encontra dirigido à autoridade 
ministerial competente, refere-se a matéria atinente à 
competência fiscalizadora do Senado Federal e não 
contém tema vedado por aquele diploma legal e nem 
sujeito a outras restrições.

De acordo com o referido Ato, compete à Mesa 
Diretora a decisão sobre seu deferimento, a partir de 
relatório oferecido pelo respectivo relator da matéria.

Assim, a proposição encontra-se em conformida-
de com os dispositivos constitucionais e regimentais 
que regem os pedidos de informações a autoridades 
do Poder Executivo.
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III – Voto

Do exposto, manifesto-me favoravelmente à apro-
vação do Requerimento n° 1.022, de 2011.

Sala da Comissão,

 
PARECER Nº 1.074, DE 2011

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 1.027, de 2011.

Relator: Senador Cícero Lucena

 
I – Relatório

Trata o presente processo do Requerimento n° 
1.027, de 2011, de autoria da Comissão de Serviços 
de Infraestrutura, com o esteio do artigo 49, inciso X 
e 50, § 2°, ambos da Constituição Federal e do artigo 
216, I, do Regimento Interno do Senado Federal, a 
qual postula seja ouvido o Senhor Ministro de Estado 
de Minas e Energia sobre “o cronograma de leilões 
do setor elétrico que vencerão a partir de 2014, bem 
como a consequente publicidade do mesmo junto aos 
agentes do mercado”.

 
II – Análise

O Requerimento n° 1.027, de 2011, de autoria da 
Comissão de Serviços de Infraestrutura, nos termos do 
artigo 49, inciso X e 50, § 2°, ambos da Constituição 
Federal e do artigo 216, I, do Regimento Interno do 
Senado Federal, cuida em solicitar seja ouvido o Se-
nhor Ministro de Estado de Minas e Energia sobre “o 
cronograma de leilões do setor elétrico que vencerão 
a partir de 2014, bem como a consequente publicidade 
do mesmo junto aos agentes do mercado”.

O respeitado Colegiado justifica o pedido, pri-
meiramente, na competência que possui para fiscali-
zar os atos do Executivo e depois acrescenta “que a 
energia elétrica é insumo estratégico e fundamental 
para a competitividade da produção nacional e, ao 
mesmo tempo, serviço de primeira necessidade à 
população”.

 
III – Voto

O Requerimento vem devidamente fundamen-
tado e as razões que o justificam estão conforme o 
ordenamento jurídico, além do que as respostas a 
serem dadas mostram-se relevantes para o exercício 
pleno da competência constitucional e regimental da 
Comissão postulante, e, em especial, para o interesse 
da população brasileira como um todo.

Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Re-
querimento n° 1.027, de 2011, de autoria da Comissão 
de Serviços de Infraestrutura.

Sala da Comissão,

 
PARECER Nº 1.075, DE 2011

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1.028, de 2011.

Relator: Senador Cícero Lucena

I – Relatório

Trata o presente processo do Requerimento n° 
1.028, de 2011, de autoria da Comissão de Assuntos 
Econômicos, com o esteio dos artigos 49, inciso X, e 
50, § 2°, ambos da Constituição Federal e do artigo 
216, I, do Regimento Interno do Senado Federal, a 
qual postula seja ouvido o Senhor Ministro de Estado 
de Minas e Energia sobre “o cronograma de leilões 
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do setor elétrico que vencerão a partir de 2014, bem 
como a consequente publicidade do mesmo junto aos 
agentes do mercado”.

II – Análise

O Requerimento n° 1.028, de 2011, de autoria da 
Comissão de Assuntos Econômicos, nos termos dos 
artigos 49, inciso X, e 50, § 2°, ambos da Constituição 
Federal, e do artigo 216, I, do Regimento Interno do 
Senado Federal, cuida em solicitar seja ouvido o Se-
nhor Ministro de Estado de Minas e Energia sobre “o 
cronograma de leilões do setor elétrico que vencerão 
a partir de 2014, bem como a consequente publicidade 
do mesmo junto aos agentes do mercado”.

O respeitado Colegiado justifica o pedido, primei-
ramente, na competência que possui para fiscalizar os 
atos do Executivo e depois acrescenta “que a energia 
elétrica é insumo estratégico e fundamental para a 
competitividade da produção nacional e, ao mesmo 
tempo, serviço de primeira necessidade à população”.

III – Voto

O Requerimento vem devidamente fundamen-
tado e as razões que o justificam estão conforme o 
ordenamento jurídico, além do que as respostas a 
serem dadas mostram-se relevantes para o exercício 
pleno da competência constitucional e regimental da 
Comissão postulante, e, em especial, para o interesse 
da população brasileira como um todo.

Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Re-
querimento n° 1.028, de 2011, de autoria da Comissão 
de Assuntos Econômicos.

Sala da Comissão,

PARECER N° 1.076, DE 2011

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1.039, de 2011, da Sena-
dora Vanessa Grazziotin, que solicita infor-

mações ao Ministro de Estado das Comuni-
cações sobre as ações de implementação 
do Plano Nacional de Banda Larga relativas 
ao Estado do Amazonas.

Relator: Senador João Vicente Claudino

I – Relatório

Vem à consideração desta Mesa o Requerimen-
to n° 1.039, de 2011, de autoria da Senadora Vanes-
sa Grazziotin, que solicita, com base no § 2° do art. 
50 da Constituição Federal, e no art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno dessa Casa, o encaminhamento 
das seguintes questões ao Ministro de Estado das 
Comunicações:

1. Quais são os estados da Federação que apresen-
tam maiores índices de implantação do sistema 
de rede banda larga?

2. Quais foram os principais fatores que se mostra-
ram determinantes para facilitar a instalação da 
banda larga em tais estados?

3. Esse Ministério tem algum planejamento, volta-
do mais especificamente para o Amazonas, 
no sentido de priorizar a ampliação da rede 
banda larga na região visto que o estado tem 
índice abaixo da média nacional para o pre-
visto no PNBL?

4. Quais são as principais dificuldades enfrentadas 
pelos técnicos responsáveis pela instalação e am-
pliação da banda larga no Estado do Amazonas 
impedindo que os prazos inicialmente planejados 
para a região não sejam cumpridos?

5. Quais são os municípios do interior do Amazonas 
que terão maior dificuldade de receber a banda 
larga, em virtude de aspectos estruturais?

6. Há possibilidade de o PNBL atingir todos os muni-
cípios do Amazonas? Em caso afirmativo, quais 
são os prazos para tanto?

7. Há verba pública prevista para ser destinada à im-
plantação do PNBL no Estado do Amazonas? 
Qual o seu montante?

A presente matéria vem à apreciação e decisão 
deste Colegiado em razão do que dispõe o art. 215, 
inciso I, alínea a, do Regimento Interno, segundo o qual 
os requerimentos de informação a Ministro de Estado 
dependem de decisão da Mesa do Senado.

II – Análise

O Requerimento n° 1.039, de 2011, atende a 
todos os requisitos constitucionais, particularmente 
aqueles inscritos no § 2° do art. 50 de nossa Carta 
Política, o qual confere à Mesa do Senado Federal 
a competência para encaminhar pedidos de infor-
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mação a Ministros de Estado ou demais titulares 
de órgãos diretamente subordinados à Presidência 
da República.

A proposição em análise, conforme exposto em 
sua justificativa, apresenta-se como instrumento para 
concretização da competência constitucionalmente 
atribuída ao Congresso Nacional de fiscalizar e con-
trolar os atos do Poder Executivo, seja diretamente 
ou por qualquer de suas Casas, consubstanciando, 
dessa forma, o comando inscrito no inciso X do art. 
49 da Carta Cidadã.

Complementarmente, o Requerimento n° 1.039, 
de 2011, apresenta-se em conformidade com as dis-
posições do Ato da Mesa do Senado Federal n° 1, de 
2001, que regula a tramitação dos requerimentos de 
informação. Verifica-se, assim, a regimentalidade da 
proposição.

Do ponto de vista do mérito da iniciativa, en-
tendemos que o detalhamento das ações do Plano 
Nacional de Banda Larga (PNBL), cujo principal ob-
jetivo é massificar o acesso a serviços de conexão 
à internet em alta velocidade em todo o País, é im-
prescindível para que os senadores possam avaliar 
seu impacto em cada Estado. No caso em tela, de 
posse das informações encaminhadas pelo Ministério, 
poderá a Senadora autora do requerimento analisar 
com maior propriedade a eficácia do PNBL para o 
Estado do Amazonas.

 
III – Voto

À luz do exposto, voto favoravelmente à aprova-
ção do Requerimento n° 1.039, de 2011.

Sala de Reuniões,

PARECER N° 1.077, DE 2011

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1.041, de 2011.

Relator: Senador Cícero Lucena

I – Relatório

Trata o presente processo do Requerimento n° 
1.041, de 2011, de autoria da Senadora Vanessa Gra-
zziotin, no qual Sua Excelência, com o esteio do artigo 
50 da Constituição Federal e dos artigos 215 e 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, postula seja 
ouvido o Senhor Ministro de Estado da Justiça sobre 
o efetivo da Polícia Federal “nas regiões fronteiriças 
brasileiras”, especificando por estado, quantidade de 
vagas disponíveis para o cargo de policial federal, em 
particular para o Estado do Amazonas “e se existe al-
gum programa de combate imediato para evitar que a 
região amazônica continue sendo rota de exportação 
de entorpecentes para a Europa e demais países”.

II – Análise

O Requerimento n° 1.041, de 2011, de autoria da 
Senadora Vanessa Grazziotin nos termos do artigo 50 
da Constituição Federal, c/c os artigos 215 e 216 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, cuida de pedido de 
informações ao Senhor Ministro de Estado da Justiça 
sobre o efetivo da Polícia Federal “nas regiões frontei-
riças brasileiras”, especificando por estado, quantidade 
de vagas disponíveis para o cargo de policial federal, 
em particular para o Estado do Amazonas “e se existe 
algum programa de combate imediato para evitar que a 
região amazônica continue sendo rota de exportação de 
entorpecentes para a Europa e demais países”.

Sua Excelência a Senadora Vanessa Grazziotin 
embasa seu pleito justificando que “o tráfico de drogas 
na região amazônica, em especial no Estado do Ama-
zonas, é um dos principais fatores de risco à segurança 
nacional, vez que esta atividade ilícita se utiliza das 
fronteiras do Brasil com outros países produtores de 
entorpecentes e da dificuldade que se tem para fisca-
lizar essas áreas extensas para transportar a droga e 
exportá-la para países europeus”.

III – Voto

O Requerimento vem devidamente fundamen-
tado e as razões que o justificam estão conforme o 
ordenamento jurídico, além do que as respostas a se-
rem dadas mostram-se relevantes para os interesses 
da atuação parlamentar da respeitada Senadora do 
Amazonas, e não só isso, tanto ainda para o grande 
interesse brasileiro de combate às drogas e, principal-
mente, na preservação de vidas humanas.
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Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Re-
querimento n° 1.041, de 2011, de autoria da Senadora 
Vanessa Grazziotin.

PARECER N° 1.078, DE 2011

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1.042, de 2011.

Relator: Senador Cícero Lucena

I – Relatório

Trata o presente processo do Requerimento n° 
1.042, de 2011, de autoria da Senadora Vanessa Gra-
zziotin, no qual Sua Excelência, com o esteio do artigo 
50 da Constituição Federal e dos artigos 215 e 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, postula seja 
ouvido o Senhor Ministro de Estado dos Transportes 
se “há levantamento oficial da quantidade de embarca-
ções que trafegam nos rios da região Norte, número de 
fiscais que atuam na região, previsão do aumento do 
efetivo de fiscais, se há previsão de uma fiscalização, 
tendo em vista o aumento de acidentes ocorridos nos 
rios da Amazônia e se existem projetos para melhorar 
a sinalização das rotas de navegação da região Norte”.

II – Análise

O Requerimento n° 1.042, de 2011, de autoria da 
Senadora Vanessa Grazziotin, nos termos do artigo 50 
da Constituição Federal, c/c os artigos 215 e 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, cuida de pedi-
do de informações ao Senhor Ministro de Estado dos 
Transportes, se “há levantamento oficial da quantidade 
de embarcações que trafegam nos rios da região Nor-
te, número de fiscais que atuam na região, previsão do 
aumento do efetivo de fiscais, se há previsão de uma 
fiscalização, tendo em vista o aumento de acidentes 
ocorridos nos rios da Amazônia, e se existem projetos 

para melhorar a sinalização das rotas de navegação 
da região Norte”.

Sua Excelência a Senadora Vanessa Grazziotin 
embasa seu pleito justificando que “o transporte fluvial 
na região amazônica é de extrema importância para a 
população ribeirinha como um todo, pois necessitam 
desse tipo de transporte para escoar sua produção, 
bem como se deslocar entre as comunidades locais”.

III – Voto

O Requerimento vem devidamente fundamen-
tado e as razões que o justificam estão conforme o 
ordenamento jurídico, além do que as respostas a 
serem dadas mostram-se relevantes para os interes-
ses da atuação parlamentar da respeitada Senadora 
do Amazonas, em especial por cuidar do transporte 
fluvial neste estado do Norte, um dos principais meios 
de locomoção naquela parte do País.

Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Re-
querimento n° 1.042, de 2011, de autoria da Senadora 
Vanessa Grazziotin.

PARECER Nº 1.079, DE 2011

Da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento n° 1.047, de 2011, do Se-
nador Aloysio Nunes Ferreira, que requer, 
nos termos do art. 50, § 2°, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, informações ao Ministro de Estado da 
Defesa relativas a voos do avião particular 
de prefixo PR-AJT.

Relatora: Senadora Marta Suplicy

231ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2011



Outubro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 6 40631 

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento n° 1.047, de 2011, de autoria do Sena-
dor Aloysio Nunes Ferreira, que solicita informações 
ao Ministro de Estado da Defesa sobre as origens e 
destinos dos voos realizados, desde 2009, pelo avião 
King Air de prefixo PR -AJT, bem como os horários de 
partida e de chegada desses voos e os nomes dos 
passageiros e tripulantes em cada um deles.

Segundo a justificação da matéria, de acordo 
com matéria publicada pela revista Época, em sua 
edição de 22 de agosto do corrente, sob o título “Por 
que ele não responde?”, o Ministro de Estado das 
Comunicações teria usado a aeronave acima mencio-
nada para deslocamentos pelo Brasil, o que constitui 
desrespeito ao Código de Conduta da Alta Adminis-
tração Federal.

Assim, ainda segundo o autor, o presente re-
querimento visa buscar justificativas pertinentes para 
o descumprimento do Código de Conduta da Alta Ad-
ministração Federal e o eventual conflito de interesses 
envolvido no episódio acima citado.

 
II – Análise

O requerimento de informações é, indiscutivel-
mente, um dos mais importantes e poderosos instru-
mentos previstos pela Carta Magna para permitir que 
o Poder Legislativo se desincumba de sua competên-
cia fiscalizadora.

De outra parte, não há dúvida de que se inclui 
entre as responsabilidades do Congresso Nacional 
a de acompanhar o comportamento das autoridades 
do Poder Executivo, quando atuam nessa qualidade.

Observe-se também que a vigente Lei Maior 
buscou, de um lado, assegurar a todos e aos parla-
mentares em particular, na sua qualidade de repre-
sentantes do povo, o direito de obterem informações 
do Poder Público. Esse direito, entretanto, como 
garantia do Estado democrático de direito e contra 
o totalitarismo, foi temperado com a elevação do di-
reito à privacidade como um princípio constitucional, 
no inciso X do art. 5° da Carta, que estabelece que 
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 
e a imagem das pessoas, assegurado o direito a in-
denização pelo dano material ou moral decorrente 
de sua violação.

Conforme deliberou o Excelso Pretório, no Ha-
beas Corpus n° 84.758, relatado pelo ilustre Ministro 
Celso de Mello, a quebra de sigilo não pode ser mani-
pulada, de modo arbitrário, pelo Poder Público ou por 
seus agentes. É que, se assim não fosse, a quebra de 
sigilo converter-se-ia, ilegitimamente, em instrumento 

de busca generalizada e de devassa indiscriminada 
da esfera de intimidade das pessoas, o que daria, ao 
Estado, em desconformidade com os postulados que 
informam o regime democrático, o poder absoluto de 
vasculhar, sem quaisquer limitações, registros sigilo-
sos alheios.

 
III – Voto

Do exposto, observado o constante na análise 
supra, manifestamo-nos pelo deferimento do Reque-
rimento n° 1.047, de 2011.

 
PARECER Nº 1.080, DE 2011

Da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento n° 1.056, de 2011, do Se-
nador Aloysio Nunes Ferreira que Requer, 
nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, 
do Regimento Interno do Senado Federal, 
informações ao Ministro-Chefe da Secreta-
ria de Aviação Civil da Presidência da Re-
pública relativas a voos do avião particular 
de prefixo PR-AJT.

Relatora: Senadora Marta Suplicy

 
I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento n° 1.056, de 2011, de autoria Do Sena-
dor Aloysio Nunes Ferreira, que solicita informações 
ao Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação 
Civil da Presidência da República sobre as origens e 
destinos dos voos realizados, desde 2009, pelo avião 
King Air de prefixo PR-AJT, bem como os horários de 
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partida e de chegada desses voos e os nomes dos 
passageiros e tripulantes em cada um deles.

Segundo a justificação da matéria, de acordo 
com matéria publicada pela revista Época, em sua 
edição de 22 de agosto do corrente sob o título “Por 
que ele não responde?”, o Ministro de Estado das 
Comunicações teria usado a aeronave acima mencio-
nada para deslocamentos pelo Brasil, o que constitui 
desrespeito ao Código de Conduta da Alta Adminis-
tração Federal.

Assim, ainda segundo o autor, o presente re-
querimento visa buscar justificativas pertinentes para 
o descumprimento do Código de Conduta da Alta Ad-
ministração Federal e o eventual conflito de interesses 
envolvido no episódio acima citado.

 
II – Análise

O requerimento de informações é, indiscutivel-
mente, um dos mais importantes e poderosos instru-
mentos previstos pela Carta Magna para permitir que 
o Poder Legislativo se desincumba de sua competên-
cia fiscalizadora.

De outra parte, não há dúvida de que se inclui 
entre as responsabilidades do Congresso Nacional 
a de acompanhar o comportamento das autoridades 
do Poder Executivo, quando atuam nessa qualidade.

Observe-se também que a vigente Lei Maior bus-
cou, de um lado, assegurar a todos e aos parlamenta-
res em particular, na sua qualidade de representantes 
do povo, o direito de obterem informações do Poder 
Público. Esse direito, entretanto, como garantia do Es-
tado Democrático de Direito e contra o totalitarismo, 
foi temperado com a elevação do direito à privacidade 
como um princípio constitucional, no inciso X do art. 5º 
da Carta, que estabelece que são invioláveis a intimi-
dade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material 
ou moral decorrente de sua violação.

Conforme deliberou o Excelso Pretório, no Ha-
beas Corpus n° 84.758, relatado pelo ilustre Ministro 
Celso de Mello, a quebra de sigilo não pode ser mani-
pulada, de modo arbitrário, pelo Poder Público ou por 
seus agentes. É que, se assim não fosse, a quebra de 
sigilo converter-se-ia, ilegitimamente, em instrumento 
de busca generalizada e de devassa indiscriminada 
da esfera de intimidade das pessoas, o que daria, ao 
Estado, em desconformidade com os postulados que 
informam o regime democrático, o poder absoluto de 
vasculhar, sem quaisquer limitações, registros sigilo-
sos alheios.

III – Voto

Do exposto, observado o constante na análise 
supra, manifestamo-nos pelo deferimento do Reque-
rimento n° 1.056, de 2011.

Sala da Mesa do Senado Federal,

 
PARECER N° 1.081, DE 2011

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1.070, de 2011.

Relator: Senador Cícero Lucena

 
I – Relatório

Trata o presente processo do Requerimento n° 
1.070, de 2011, de autoria da Senadora Vanessa Gra-
zziotin, no qual Sua Excelência, com o esteio do arti-
go 50, § 2°, da Constituição Federal e do artigo 216, 
I, do Regimento Interno do Senado Federal, postula 
seja ouvido o Senhor Ministro de Estado da Fazen-
da para informar quais empresas instaladas no País 
que utilizam os benefícios tributários na produção de 
bens de informática, quais os produtos fabricados e 
respectivos quantitativos, nome das instituições de 
pesquisas públicas e privadas que recebem recursos 
decorrentes dos incentivos da Lei de Informática, o 
total da renúncia fiscal, o número de trabalhadores 
de cada empresa e dados gerais sobre a produção e 
valor da renúncia fiscal.

 
II – Análise

O Requerimento n° 1.070, de 2011, de autoria 
da Senadora Vanessa Grazziotin nos termos do artigo 
50, § 2°, da Constituição Federal c/c o artigo 216, I, do 
Regimento Interno do Senado Federal cuida de pedi-
do de informações ao Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda para informar quais empresas instaladas no 
País que utilizam os benefícios tributários na produção 
de bens de informática, quais os produtos fabricados 
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e respectivos quantitativos, nome das instituições de 
pesquisas públicas e privadas que recebem recursos 
decorrentes dos incentivos da Lei de Informática, o 
total da renúncia fiscal, o número de trabalhadores 
de cada empresa e dados gerais sobre a produção e 
valor da renúncia fiscal.

Sua Excelência a Senadora Vanessa Grazziotin 
embasa seu pleito justificando que “com a prorrogação 
da vigência do prazo da Lei de Informática, decorrente 
da edição da Lei n° 10.176, de 2001, o prazo do be-
neficio fiscal para o setor de TI foi estendido até 2019, 
acarretando prejuízos incalculáveis à ZFM, visto o cla-
ro deslocamento da produção de bens de informática 
para outras regiões do País.”

III – Voto

O Requerimento vem devidamente fundamen-
tado e as razões que o justificam estão conforme o 
ordenamento jurídico, além do que as respostas a 
serem dadas mostram-se relevantes para os interes-
ses da atuação parlamentar da respeitada Senadora 
do Amazonas, em especial quanto aos possíveis im-
pactos sobre a Zona Franca de Manaus, conforme a 
ilustre Senadora argumenta.

Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Re-
querimento n° 1.070, de 2011, de autoria da Senadora 
Vanessa Grazziotin.

Sala da Comissão,

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

DO SENADO FEDERAL

LEI N° 10.176, DE 11 DE JANEIRO DE 2001

Altera a Lei nº 8.248, de 23 de outubro 
de 1991, a Lei nº 8.387, de 30 de dezembro 
de 1991, e o Decreto-Lei nº 288, de 28 de 
fevereiro de 1967, dispondo sobre a capa-
citação e competitividade do setor de tec-
nologia da informação 

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

Art. 11. Para os bens de informática e automação 
produzidos na região Centro-Oeste e nas regiões de 
influência da Agência de Desenvolvimento da Ama-
zônia – ADA,  e da Agência de Desenvolvimento do 
Nordeste – ADENE, o benefício da redução do Imposto 
sobre Produtos Industrializados – IPI, de que trata a Lei 
nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, deverá observar 
os seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei n° 
11.077, de 2004) 

I –  redução de 95% (noventa e cinco por cen-
to) do imposto devido, de 1° de janeiro de 2004 até 
31 de dezembro de 2014 (Redação dada  pela Lei n° 
11.077, de 2004) 

II –  redução de 90% (noventa por cento) do 
imposto devido, de 1° de janeiro até 31 de dezem-
bro de 2015; e (Redação dada pela Lei n° 11.077, 
de 2004) 

III –  redução de 85% (oitenta e cinco por cento) 
do imposto devido, de 1° de janeiro de 2016 até 31 
de dezembro de 2019, quando será extinto. (Redação 
dada pela Lei n° 11.077, de 2004) 
....................................................................................

Brasília, 11 de janeiro de 2001; 180ª da Indepen-
dência e 113ª da República. – FERNANDO HENRIQUE 
CARDOSO – Pedro Malan – Alcides Lopes Tapias 
– Ronaldo Mota Sardenberg.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 12-1-2001.

 
PARECER No 1.082, DE 2011

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento no 1.071, de 2011.

Relator: Senador Cícero Lucena

 
I – Relatório

Trata o presente processo do Requerimento no 
1.071, de 2011, de autoria da Senadora Vanessa Gra-
zziotin, no qual Sua Excelência, com o esteio do artigo 
50, § 2o, da Constituição Federal e do artigo 216, I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, postula seja 
ouvido o Senhor Ministro de Estado de Ciência e Tec-
nologia para informar quais empresas instaladas no 
País que utilizam os benefícios tributários na produção 
de bens de informática, quais os produtos fabricados 
e respectivos quantitativos, nome das instituições de 
pesquisas públicas e privadas que recebem recursos 
decorrentes dos incentivos da Lei de Informática, o 
total da renúncia fiscal, o número de trabalhadores 
de cada empresa e dados gerais sobre a produção e 
valor da renúncia fiscal.
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II – Análise

O Requerimento no 1.071, de 2011, de autoria 
da Senadora Vanessa Grazziotin nos termos do arti-
go 50, § 2o, da Constituição Federal c/c o artigo 216, 
I, do Regimento Interno do Senado Federal cuida de 
pedido de informações ao Senhor Ministro de Estado 
de Ciência e Tecnologia para informar quais empresas 
instaladas no País que utilizam os benefícios tribu-
tários na produção de bens de informática, quais os 
produtos fabricados e respectivos quantitativos, nome 
das instituições de pesquisas públicas e privadas que 
recebem recursos decorrentes dos incentivos da Lei 
de Informática, o total da renúncia fiscal, o número de 
trabalhadores de cada empresa e dados gerais sobre 
a produção e valor da renúncia fiscal.

Sua Excelência a Senadora Vanessa Grazziotin 
embasa seu pleito justificando que “com a prorrogação 
da vigência do prazo da Lei de Informática, decorrente 
da edição da Lei no 10.176, de 2001, o prazo do be-
neficio fiscal para o setor de TI foi estendido até 2019, 
acarretando prejuízos incalculáveis a ZFM, visto o cla-
ro deslocamento da produção de bens de informática 
para outras regiões do País”.

III – Voto

O Requerimento vem devidamente fundamen-
tado e as razões que o justificam estão conforme o 
ordenamento jurídico, além do que as respostas a 
serem dadas mostram-se relevantes para os interes-
ses da atuação parlamentar da respeitada Senadora 
do Amazonas, em especial quanto aos possíveis im-
pactos sobre a Zona Franca de Manaus, conforme a 
ilustre Senadora argumenta.

Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Re-
querimento no 1.071, de 2011, de autoria da Senadora 
Vanessa Grazziotin.

Sala da Comissão,

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

DO SENADO FEDERAL

LEI No 10.176, DE 11 DE JANEIRO DE 2001

Altera a Lei no 8.248, de 23 de outubro 
de 1991, a Lei no 8.387, de 30 de dezembro 
de 1991, e o Decreto-Lei no 288, de 28 de 
fevereiro de 1967, dispondo sobre a capa-
citação e competitividade do setor de tec-
nologia da informação.

....................................................................................
Art. 11. Para Os bens de informática e automação 

produzidos na região Centro-Oeste e nas regiões de 
influência da Agência de Desenvolvimento da Amazô-
nia – ADA e da Agência de Desenvolvimento do Nor-
deste – ADENE, a benefício da redução do Imposto 
sabre Produtos Industrializados – IPI, de que trata a 
Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, deverá obser-
var as seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei 
no 11.077. de 2004)

I – redução de 95% (noventa e cinco por cento) 
do imposto devido, de 1o de janeiro de 2004 até 31 de 
dezembro de 2014; (Redação dada pela Lei no11.077. 
de 2004)

II – redução de 90% (noventa por cento) do im-
posto devido, de 1o de janeiro até 31 de dezembro de 
2015; e (Redação dada pela Lei no 11.077, de 2004)

III – redução de 85% (oitenta e cinco por cento) 
do imposto devido, de 1o de janeiro de 2016 até 31 
de dezembro de 2019, quando será extinto. (Redação 
dada pela Lei no 11.077, de 2004)
....................................................................................

 
PARECER Nº 1.083, DE 2011

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 1.072, de 2011.

Relator: Senador Cícero Lucena

 
I – Relatório

Trata o presente processo do Requerimento 
nº 1.072, de 2011, de autoria da Senadora Vanessa 
Grazziotin, no qual Sua Excelência, com o esteio do 
artigo 50, § 2º, da Constituição Federal e do artigo 
216, I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
postula seja ouvido o Senhor Ministro de Estado de 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para 
informar quais empresas instaladas no País utilizam 
os benefícios tributários na produção de bens de in-
formática, quais os produtos fabricados e respectivos 

235ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2011



Outubro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 6 40635 

quantitativos, nome das instituições de pesquisas 
públicas e privadas que recebem recursos decorren-
tes dos incentivos da Lei de Informática, o total da 
renúncia fiscal, o número de trabalhadores de cada 
empresa e dados gerais sobre a produção e valor da 
renúncia fiscal.

 
II – Análise

O Requerimento nº 1.072, de 2011, de autoria 
da Senadora Vanessa Grazziotin, nos termos do arti-
go 50, § 2º, da Constituição Federal, c/c o artigo 216, 
I, do Regimento Interno do Senado Federal, cuida de 
pedido de informações ao Senhor Ministro de Estado 
de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
para informar quais empresas instaladas no País utili-
zam os benefícios tributários na produção de bens de 
informática, quais os produtos fabricados e respecti-
vos quantitativos, nome das instituições de pesquisas 
públicas e privadas que recebem recursos decorren-
tes dos incentivos da Lei de Informática, o total da 
renúncia fiscal, o número de trabalhadores de cada 
empresa e dados gerais sobre a produção e valor da 
renúncia fiscal.

Sua Excelência a Senadora Vanessa Grazziotin 
embasa seu pleito justificando que “com a prorrogação 
da vigência do prazo da Lei de Informática, decorrente 
da edição da Lei nº 10.176, de 2001, o prazo do be-
nefício fiscal para o setor de TI foi estendido até 2019, 
acarretando prejuízos incalculáveis à ZFM, visto o cla-
ro deslocamento da produção de bens de informática 
para outras regiões do País”.

 
III – Voto

O Requerimento vem devidamente fundamen-
tado e as razões que o justificam estão conforme o 
ordenamento jurídico, além do que as respostas a 
serem dadas mostram-se relevantes para os interes-
ses da atuação parlamentar da respeitada Senadora 
do Amazonas, em especial quanto aos possíveis im-
pactos sobre a Zona Franca de Manaus, conforme a 
ilustre Senadora argumenta.

Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Re-
querimento nº 1.072, de 2011, de autoria da Senadora 
Vanessa Grazziotin.

Sala da Comissão,

 
LEGISLAÇÃO CITADA  

ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 
DO SENADO FEDERAL

LEI Nº 10.176, DE 11 DE JANEIRO DE 2001

Altera a Lei nº 8.248, de 3 de outubro 
de 1991, a Lei nº 8.387, de 30 de dezembro 
de 1991, e o Decreto-Lei nº 288, de 28 de 
fevereiro de 1967, dispondo sobre a capa-
citação e competitividade do setor de tec-
nologia da informação.

....................................................................................
Art. 11. Para os bens de informática e automação 

produzidos na região Centro-Oeste e nas regiões de 
influência da Agência de Desenvolvimento da Amazônia 
– ADA, e da Agência de Desenvolvimento do Nordeste 
– ADENE, o benefício da redução do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – IPI, de que trata a Lei nº 
8.248, de 23 de outubro de 1991, deverá observar os 
seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei nº 
11.077, de 2004)

I – redução de 95% (noventa e cinco por cento) 
do imposto devido, de 1º de janeiro de 2004 até 31 
de dezembro de 2014; (Redação dada pela Lei nº 
11.077, de 2004)

II – redução de 90% (noventa por cento) do im-
posto devido, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 
2015; e (Redação dada pela Lei nº 11.077, de 2004)

III – redução de 85% (oitenta e cinco por cento) 
do imposto devido, de 1º de janeiro de 2016 até 31 de 
dezembro de 2019, quando será extinto. (Redação 
dada pela Lei nº 11.077, de 2004)
....................................................................................
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PARECER Nº 1.084, DE 2011

Da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento de Informações n° 1.075, 
de 2011, que requer que sejam solicitadas 
ao Senhor Ministro de Estado de Minas e 
Energia informações sobre o investimen-
to da Petrobras na construção de navios 
petroleiros.

Relator: Senador João Vicente Claudino

 
I –  Relatório

O Senador Álvaro Dias, com base no art. 50, 
§ 2°, da Constituição Federal e nos termos dos arts. 
215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
encaminhou a esta Mesa o Requerimento de Informa-
ções n° 1.075, de 2011, dirigido ao Exmº Sr. Ministro 
de Estado de Minas e Energia, no qual indaga sobre 
o investimento da Petrobras na construção de navios 
petroleiros.

O Requerimento pede esclarecimentos sobre 
a construção do navio petroleiro João Cândido, 
objeto de artigo na Revista Veja, e que pode ter 
importado em desperdício de dinheiro público. O 
Senador deseja conhecer as falhas no projeto e na 
construção e pergunta por que não houve licitação 
para a escolha das empresas que participariam da 
construção.

 
II –  Análise

A Constituição Federal, no seu art. 49, inciso X, 
atribui ao Congresso Nacional a competência exclusiva 
de fiscalizar e controlar, diretamente ou por qualquer 
uma de suas Casas, os atos do Poder Executivo. Por-
tanto, o Congresso Nacional tem o dever constitucional 
de acompanhar as decisões do Ministério e cobrar das 
autoridades medidas que não prejudiquem o desenvol-
vimento do País e os contribuintes brasileiros.

Preocupado com o possível desperdício de di-
nheiro público na construção de navios petroleiros, 
o Senador deseja saber qual a estratégia da Petro-
bras para assegurar que novos navios possam ser 
construídos em território nacional com economia e 
eficiência.

Em conclusão, consideramos que o Requerimen-
to encontra-se de acordo com os dispositivos constitu-
cionais que regem os pedidos escritos de informações 
a Ministros de Estado. O Requerimento atende, tam-
bém, às exigências do art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal.

 
III – Voto

Do exposto, opinamos pela aprovação do Reque-
rimento de n° 1.075, de 2011.

 
PARECER Nº 1.085, DE 2011

Da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento de Informações nº 1.102, 
de 2011, que requer que sejam solicitadas 
as Senhor Ministro de Estado de minas e 
Energia informações sobre a 11ª Rodada 
de Licitações de Petróleo e Gás Natural.

Relator: Senador João Vicente Claudino

I – Relatório

A Senhora Vanessa Grazziotin, com base no art, 
50, § 2º, da Constituição Federal e nos termos dos arts. 
215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal. 
encaminhou a esta Mesa o Requerimento de Informa-
ções nº 1.102, de 2011, dirigido ao Exmo. Sr. Ministro 
de Estado de Minas e energia, no qual indaga sobre o 
prazo previsto pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Bicombustíveis (ANP) para a realização da 
11ª Rodada de Licitações de Petróleo e Gás Natural.

O Requerimento pede as razões para os recorren-
tes atrasos na realização da 11ª Rodada de Licitação 
e também pergunta sobre a expectativa da ANP em 
relação aos investimentos que serão feitos no setor e 
ao acréscimo na produção de petróleo e gás.

Diante do enorme impacto que a exploração de 
petróleo e Gás tem para todo o país; a Senadora de-
seja saber razão de tantos adiamentos na implantação 
da nova etapa de exploração.
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II – Analise

A Constituição Federal, no seu art. 49, inciso 
X. atribui ao Congresso Nacional a competência já 
exclusiva de fiscalizar e controlar diretamente ou por 
qualquer uma de suas Casas, os atos do Poder Exe-
cutivo incluídos os da administração indireta. Portanto 
o Congresso Nacional tem o dever constitucional de 
acompanhar as decisões da ANP e cobrar das auto-
ridades medidas que não prejudiquem os entes da 
Federação.

O questionamento em relação as decisões da 
ANP é particularmente necessário par causa de seu 
impacto no desenvolvimento econômico e social do 
País e, não menos importante, nas receitas futuras 
dos Estados.

Em conclusão, consideramos que o Requerimen-
to encontra-se de acordo com os dispositivos constitu-
cionais que regem os pedidos escritos de informações 
a Ministros de Estado. O Requerimento atende, tam-
bém, as exigências do art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal.

 
III – Voto

Do exposto, opinamos pela aprovação do Reque-
rimento de n° 1102, de 2011.

 
PARECER Nº 1.086, DE 2011

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1.107, de 2011, do Senador 
Paulo Bauer, relativo à solicitação de infor-

mações ao Ministro de Estado da Educação 
sobre os mecanismos atualmente utiliza-
dos para contratação de docentes para as 
instituições de ensino superior público e 
respectivas escolas de aplicação.

Relator: Senador João Ribeiro

I – Relatório

O Senador Paulo Bauer, com base no § 2° do art. 
50 da Constituição Federal e no inciso I do art. 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, requer o enca-
minhamento, pela Mesa do Senado Federal, do pedido 
de informações ao Ministro de Estado da Educação, 
sobre matérias afeitas às universidades federais e suas 
escolas de aplicação.

II – Análise

O requerimento em questão obedece ao disposto 
no § 2° do art. 50 da Constituição Federal, que confere 
prerrogativa a esta Casa para solicitar pedidos escritos 
de informação a Ministros de Estado.

Observa, igualmente, o critério de admissibili-
dade inscrito no art. 216, incisos I e II, do Regimen-
to Interno do Senado Federal (RISF). Consoante as 
normas regimentais, os requerimentos de informação 
serão admissíveis para esclarecimento de qualquer 
assunto submetido à apreciação do Senado ou ati-
nente a sua competência fiscalizadora e não poderão 
conter pedido de providência, consulta, sugestão, con-
selho ou interrogação sobre propósito da autoridade 
a quem se dirige.

Com o atual processo de expansão das institui-
ções de ensino superior públicas, torna-se relevante 
a contratação de docentes para seu efetivo funciona-
mento. Sabemos que a universidade se vale do me-
canismo de contratação de professores substitutos 
por períodos de tempo determinado, o que produz 
certa instabilidade no meio acadêmico, inclusive com 
repercussões jurídicas. A contratação provisória im-
pede que esses professores tenham dedicação exclu-
siva à universidade ou às suas escolas de aplicação, 
quando existentes.

A contratação temporária por excepcional interesse 
público é um meio de suprir deficiências momentâneas 
de pessoal, sem que se utilize, na sua plenitude, a via 
do concurso público. A Constituição Federal de 1988, 
no art. 37, IX, é explícita ao afirmar que “a lei estabele-
cerá os casos de contratação por tempo determinado 
para atender a necessidade temporária dê excepcional 
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interesse público”. A Lei n° 8.745, de 9 de dezembro 
de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária 
de excepcional interesse público, considera, no art. 2°, 
VI, que tal necessidade alcança a admissão de profes-
sores substitutos.

No entanto, a contratação de professores tem-
porários para as universidades públicas somente se 
justificaria em condições de calamidade pública e ou-
tras situações semelhadas. Nas universidades, o que 
parece faltar é uma política consistente e planejada de 
contratação pelo concurso público, capaz de acabar 
de vez com o anacronismo dos professores substitu-
tos, que, de exceção, passaram a ser regra em muitas 
instituições.

Embora reconhecendo a existência de determina-
ções mais recentes para a contratação de professores 
substitutos, é fundamental que o Ministério da Educação, 
em vistas do planejamento exigido para a implantação 
de novos campi e instituições e, considerando a ne-
cessidade de contratações para todas as universidades 
públicas, também planeje e ofereça o concurso público 
para docentes do ensino superior.

As perguntas formuladas no Requerimento n° 
1.107, de 2011; certamente ampliarão o entendimento 
sobre o assunto e o conhecimento acerca do atual es-
tado da questão.

 
III – Voto

À luz do exposto, o voto é pela aprovação do Re-
querimento n° 1.107, de 2011.

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

DO SENADO FEDERAL

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 37. A administração pública direta, indireta 

ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoa-
lidade, moralidade, publicidade e, também, ao se-
guinte:

I – os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisi-
tos estabelecidos em lei;

II – a investidura em cargo ou emprego público 
depende de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nome-
ações para cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração;

Art. 37. A administração pública direta e indire-
ta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralida-
de, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, 
de 1998)
....................................................................................

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação 
por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público;
....................................................................................

 
LEI N°8.745, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1993

Dispõe sobre a contratação por tem-
po determinado para atender a necessi-
dade temporária de excepcional interesse 
público, nos termos do inciso IX do art. 37 
da Constituição Federal, e dá outras pro-
vidências.

....................................................................................
 Art. 2° Considera-se necessidade temporária de 

excepcional interesse público:
....................................................................................

IV–  admissão de professor substituto e profes-
sor visitante;
....................................................................................
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Brasília, 9 de dezembro de 1993, 172° da Inde-
pendência e 105° da República. – ITAMAR FRANCO 
– Romildo Canhim – Arnaldo Leite Pereira.

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – A Presidência comunica ao Plenário que 
a Mesa do Senado Federal, em sua 11ª Reunião reali-
zada no dia 29 de setembro do corrente ano, deliberou 
sobre as seguintes matérias:

– Pelo deferimento dos Requerimentos nº 834, 1.021, 
1.022, 1.027, 1.028, 1.039, 1.041, 1.042, 1.047, 
1.056, 1.070, 1.071, 1.072, 1.075, 1.102, 1.107, 
de 2011, nos termos de seus relatórios;

– Pela aprovação do Requerimento nº 1.154, de 2011, 
que solicita tramitação conjunta da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 68, de 2011, com as 
Propostas de Emenda à Constituição nº 2 e 5, de 
2011, que já tramitam em conjunto. As matérias 
passam a tramitar em conjunto e vão à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.
Serão cumpridas as decisões da Mesa.

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) –Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

 
OF. Nº 59/11-GLDEM

Brasília, 5 de outubro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 81, do Regimento In-

terno do Senado Federal, requeremos a substituição 
da Senadora Kátia Abreu pelo Senador Clovis Fecury, 
como titular, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA.

Atenciosamente, – Senador Demóstenes Tor-
res, Líder do Democratas no Senado Federal – 
José Agripino – Jayme Campos –Maria do Car-
mo Alves.

OF. Nº 60/11-GLDEM

Brasília, 5 de outubro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indicamos o Senhor 

Clovis Fecury, para ocupar, como titular, a Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH 
no lugar do Senador Demóstenes Torres.

Na condição de suplente, indicamos o Senador 
Clovis Fecury para ocupar, as seguintes comissões: 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CE no 
lugar do Senador Jayme Campos; Comissão de As-
suntos Econômicos – CAE no lugar da Senadora Maria 
do Carmo Alves; Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária – CRA no lugar do Senador Demóstenes Tor-
res; e Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional – CRE no lugar do Senador Demóstenes Torres.

Atenciosamente, – Senador Demóstenes Torres, 
Líder do Democratas no Senado Federal.  

 
Ofício nº 126/2011 – GLDBAG

Brasília, 06 de outubro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Acir 

Gurgacz como membro suplente de Comissão de Ci-
ência, Tecnologia Inovação, Comunicação e Informá-
tica de Ciência – CCT, em substituição ao senador 
Cristovam Buarque em vaga destinada ao Bloco de 
Apoio do Governo.

Senador Humberto Costa, Líder do PT e do Blo-
co de Apoio ao Governo.

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Façam-se as substituições solicitadas.

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Sobre a mesa, projetos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 627, DE 2011

Dispõe sobre o serviço de guarda de 
valores e objetos em cofres bancários. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O serviço de guarda de valores e objetos 

em cofre bancário será constituído por meio de um 
contrato de locação.

§ 1° O contrato previsto no caput será acompa-
nhado de uma declaração que especifique todos os 
valores e objetos guardados nos cofres bancários.

§ 2° As informações prestadas de acordo com o 
§ 1° estarão protegidas pelo sigilo bancário.

Art. 2º Será obrigatória a contratação pelo locatá-
rio de um seguro para os valores e objetos guardados 
em cofres bancários.

§ 1° O seguro previsto no caput cobrirá os valores 
descriminados conforme o art. 1° desta Lei.

§ 2° Para objetos de valor não calculável, as par-
tes contratantes do serviço de cofre bancário definirão 
um valor monetário para efeitos do seguro.

§ 3° A instituição seguradora pagará indenização 
ao contratante do serviço de cofre bancário em caso 
de perdas por qualquer motivo dos valores e objetos 
guardados e discriminados. 

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

Justificação

O serviço de guarda de valores e objetos em 
cofres bancários gera muitas dúvidas e disputas judi-
ciais devido à falta de uma regulamentação específica. 
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Além de possibilitar o esconderijo de objetos e valores 
obtidos de maneira ilícita.

A principal dificuldade dos usuários deste tipo de 
serviço é obter a indenização pela instituição financeira 
dos valores depositados quando há perdas devido a 
assaltos ou qualquer outro motivo. Isso ocorre porque 
os valores e objetos guardados são mantidos em sigi-
lo, de forma que, em caso de extravio, há dificuldades 
de se comprovar quais eram os valores efetivamente 
depositados.

Para evitar todos esses problemas e tornar mais 
transparente o serviço de guarda de valores e objetos 
em cofres bancários, propomos disposição legal de que 
esse serviço será oferecido por meio de um contrato 
de locação e de que o contrato será acompanhado de 
uma declaração especificando os valores e objetos 
guardados. As informações contidas nesta declaração 
estarão protegidas pelo sigilo bancário.

Além disso, será obrigatória a contratação de 
um seguro que indenizará o cliente bancário em caso 
de perda por qualquer motivo dos bens guardados e 
declarados. Dessa forma, o usuário estará protegido 
em caso de qualquer problema e o custo do serviço de 
guarda de valores pelo banco será mais transparente: 
uma tarifa pela locação do cofre e mais o prêmio de 
seguro para cobrir eventual perda dos valores e obje-
tos depositados.

Conto com o apoio dos nobres colegas para esta 
proposta, que visa proteger os usuários de cofres ban-
cários e evitar que esse serviço seja utilizado para es-
conder objetos e valores conseguidos de forma ilícita.

Sala das Sessões, em outubro de 2011. – Sena-
dor Humberto Costa.

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
– decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 628, DE 2011

Dá nova redação ao art. 11 da Lei nº 
9.528, de 10 de dezembro de 1997, para dis-
por sobre os reflexos da extinção do con-
trato de trabalho em face da aposentadoria 
por tempo de contribuição.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 11 da Lei nº 9.528, de 10 de de-

zembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

“Art. 11-A. A extinção do vínculo de que 
trata o § 1º do artigo 453 da CLT não se opera 
para os empregados aposentados que foram 
dispensados na data da aposentadoria, por 
extinção do vínculo de empregatício, em razão 
de aposentadoria por tempo de serviço, obser-

vado o prazo previsto em lei para requererem a 
sua reintegração, ou o pagamento das verbas 
rescisórias e, quando houver, o pagamento 
feito por entidade de previdência privada de 
previdência complementar patrocinada pela 
empresa empregadora.

§ 1º O disposto no caput deste artigo não 
se aplica aos que, em face do desligamento, 
receberam verbas rescisórias ou indenizató-
rias, ou quaisquer outras vantagens a título de 
incentivo à demissão, como também, aqueles 
que já se beneficiaram nos termos do disposto 
no artigo 11 desta Lei.

§ 2º O retorno ao trabalho ou o paga-
mento das verbas rescisórias ao segurado 
aposentado dar-se-á até o último dia do prazo 
fixado no caput deste artigo, não fazendo jus o 
requerente a contagem de tempo de serviço ou 
de contribuição durante o período situado entre 
a data do desligamento e a data de eventual 
retorno ou pagamento das verbas rescisórias.

§ 3º O pagamento da aposentadoria será 
restabelecido, a pedido do segurado, quando 
do seu afastamento definitivo da atividade, 
assegurado os reajustes concedidos aos be-
nefícios de prestação continuada da Previdên-
cia Social e da Previdência Complementar no 
período de suspensão da aposentadoria.” (NR)

Art. 2º Os empregados aposentados de que trata 
o art. 11-A da Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997 
poderão solicitar, expressamente, em até sessenta 
dias a partir da publicação desta Lei, a sua reintegra-
ção, ou o pagamento das verbas rescisórias e, quando 
houver, o pagamento feito por entidade de previdência 
privada de previdência complementar patrocinada pela 
empresa empregadora.

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

Justificação

O projeto que ora apresentamos vem de encon-
tro aos anseios de um segmento de aposentados pe-
nalizados por decisões administrativas, dentre elas a 
adotada pelo SERPRO/PE, que com base no Parecer 
PGFN/CGT nº 0484/96, de 2 de abril de 1996, efetua-
ram a dispensa de empregados que se encontravam 
aposentados, contrariando, inclusive, normas funcionais 
internas, que garantiam ao empregado aposentado a 
continuidade do contrato de trabalho.

Igualmente a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
no seu art. 49, inciso I, alínea “b” previa que a aposen-
tadoria não implicaria em extinção do contrato de tra-
balho. Portanto, o pedido de alteração do texto legal 
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procura manter coerência com a data em que foram 
efetivadas as dispensas, com base no Parecer citado, 
que considerou extinto o contrato de trabalho, a partir 
da data das aposentadorias, sem pagamento de ver-
bas rescisórias a que faziam jus aqueles trabalhadores.

Por esta razão, o que se pretende é fazer justiça 
a um grande número de empregados aposentados que 
tiveram seus direitos trabalhistas desconsiderados.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.528, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997.

Altera dispositivos das Leis nºs 8.212 
e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá 
outras providências.

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

Art. 11. A extinção do vínculo de que trata o § 1º 
do art. 453 da CLT não se opera para os empregados 
aposentados por tempo de serviço que permanece-
ram nos seus empregos até esta data, bem como para 
aqueles que foram dispensados entre 13 de outubro 
de 1996 e 30 de novembro de 1997, em razão da apo-
sentadoria por tempo de serviço, desde que solicitem, 
expressamente, até 30 de janeiro de 1998, a suspensão 
da aposentadoria e, quando houver, a do pagamento 
feito por entidade fechada de previdência privada com-
plementar patrocinada pela empresa empregadora.

§ 1º O disposto no caput deste artigo não se apli-
ca aos que, em face do desligamento, receberam ver-
bas rescisórias ou indenizatórias, ou quaisquer outras 
vantagens a título de incentivo à demissão.

§ 2º O retorno ao trabalho do segurado aposen-
tado dar-se-á até 2 de fevereiro de 1998, não fazendo 
jus a qualquer indenização, ressarcimento ou contagem 
de tempo de serviço durante o período situado entre 
a data do desligamento e a data do eventual retorno.

§ 3º O pagamento da aposentadoria será resta-
belecido, a pedido do segurado, quando do seu afas-
tamento definitivo da atividade, assegurando-se-lhe 
os reajustes concedidos aos benefícios de prestação 
continuada da Previdência Social no período da sus-
pensão da aposentadoria.
....................................................................................

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991.

Dispõe sobre os Planos de Benefícios 
da Previdência Social e dá outras provi-
dências.

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

Subseção II 
Da Aposentadoria por Idade

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida 
ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta 
Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se 
homem, e 60 (sessenta), se mulher. (Redação dada 
pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos 
para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de 
trabalhadores rurais, respectivamente homens e mu-
lheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g 
do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. (Redação 
dada pela Lei nº 9.876, de 1999)

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste 
artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo 
exercício de atividade rural, ainda que de forma des-
contínua, no período imediatamente anterior ao reque-
rimento do benefício, por tempo igual ao número de 
meses de contribuição correspondente à carência do 
benefício pretendido, computado o período a que se 
referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. 
(Redação dada pela Lei nº 11,718, de 2008)

§ 3o Os trabalhadores rurais de que trata o § 
1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 
2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, 
se forem considerados períodos de contribuição sob 
outras categorias do segurado, farão jus ao benefício 
ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, 
se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. (Incluído 
pela Lei nº 11,718, de 2008)

§ 4o Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da 
renda mensal do benefício será apurado de acordo com 
o disposto no inciso II do caput do art. 29 desta Lei, 
considerando-se como salário-de-contribuição mensal 
do período como segurado especial o limite mínimo de 
salário-de-contribuição da Previdência Social. (Incluído 
pela Lei nº 11,718, de 2008)

Art. 49. A aposentadoria por idade será devida: 
I – ao segurado empregado, inclusive o domés-

tico, a partir:
a) da data do desligamento do emprego, quan-

do requerida até essa data ou até 90 (noventa) dias 
depois dela; ou 

b) da data do requerimento, quando não houver 
desligamento do emprego ou quando for requerida 
após o prazo previsto na alínea “a”; 

II – para os demais segurados, da data da entra-
da do requerimento.
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Art. 50. A aposentadoria por idade, observado o 
disposto na Seção III deste Capítulo, especialmente 
no art. 33, consistirá numa renda mensal de 70% (se-
tenta por cento) do salário-de-benefício, mais 1% (um 
por cento) deste, por grupo de 12 (doze) contribuições, 
não podendo ultrapassar 100% (cem por cento) do 
salário-de-benefício.

Art. 51. A aposentadoria por idade pode ser reque-
rida pela empresa, desde que o segurado empregado 
tenha cumprido o período de carência e completado 70 
(setenta) anos de idade, se do sexo masculino, ou 65 
(sessenta e cinco) anos, se do sexo feminino, sendo 
compulsória, caso em que será garantida ao empregado 
a indenização prevista na legislação trabalhista, consi-
derada como data da rescisão do contrato de trabalho 
a imediatamente anterior à do início da aposentadoria. 
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais – de-
cisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 629, DE 2011

Altera os arts. 3º e 18 da Lei nº 8.313, 
de 23 de dezembro de 1991, para incluir o 
apoio cultural ao Serviço de Radiodifusão 
Comunitária entre os projetos aptos a re-
ceber recursos incentivados.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso II do art. 3º da Lei nº 8.313, de 

23 de dezembro de 1991, passa a viger acrescido da 
alínea f, com a seguinte redação:

“Art. 3º ...................................................
 ..............................................................
II –  ........................................................
f) apoio cultural ao Serviço de Radiodi-

fusão Comunitária.” (NR)

Art. 2º O § 3º do art. 18 da Lei nº 8.313, de 23 de 
dezembro de 1991, passa a viger acrescido da alínea 
i, com a seguinte redação:

“Art. 18.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º ........................................................
 ..............................................................
i) apoio cultural ao Serviço de Radiodi-

fusão Comunitária.” (NR)

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

Justificação

Apesar da existência de excelentes emissoras 
mantidas pela União, Estados, Municípios e pelo Dis-
trito Federal, as empresas privadas de comunicação 

dominam a radiodifusão em nosso país, o que acaba 
por limitar a diversidade cultural brasileira. Por isso, em 
boa hora, a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
instituiu o Serviço de Radiodifusão Comunitária.

As chamadas rádios comunitárias têm como ca-
racterística serem operadas em baixa potência, com 
cobertura restrita. Do ponto de vista técnico, essa 
definição de baixa potência faz com que o alcance 
dessas emissoras seja limitado a um máximo de 25 
watts ERP e altura do sistema irradiante não superior 
a trinta metros. A restrição de cobertura, por sua vez, 
obriga que ela atenda apenas a uma comunidade de 
um bairro e/ou vila.

Do ponto de vista da gestão, as rádios comuni-
tárias só podem ser outorgadas a fundações e asso-
ciações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede 
na localidade de prestação do serviço.

Sua regulamentação define que, por excelência, o 
Serviço de Radiodifusão Comunitária tem por finalidade 
o atendimento à comunidade beneficiada, com vistas 
a dar oportunidade à difusão de idéias, elementos de 
cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade. E 
também o de oferecer mecanismos à formação e inte-
gração da comunidade, estimulando o lazer, a cultura 
e o convívio social.

Entretanto, a questão do financiamento das ativi-
dades das rádios comunitárias nunca foi equacionada 
adequadamente. Em primeiro lugar, pelo princípio da 
lei que as rege, só podem ser exploradas por funda-
ções e associações comunitárias, sem fins lucrativos, 
sediadas na área da comunidade para a qual pre-
tendem prestar o serviço. E, em segundo, porque as 
prestadoras do Serviço de Radiodifusão Comunitária 
só podem admitir patrocínio sob a forma de apoio cul-
tural para os programas a serem transmitidos; e, assim 
mesmo, desde que tais patrocínios sejam restritos aos 
estabelecimentos situados na área da comunidade 
atendida. Tais limitações sempre trouxeram dificulda-
des para a manutenção desses serviços tão úteis à 
cultura e à cidadania.

Entendemos, assim, que uma das maneiras de 
resolver a situação das rádios comunitárias seria a 
sua inclusão na Lei de Incentivo à Cultura. Primeiro, 
admitindo que tais apoios culturais possam ser incen-
tivados – daí a inclusão de uma nova alínea no inciso 
II do art. 3º da Lei nº 8.313, de 1991; e, segundo, in-
cluindo tais apoios na relação dos itens passíveis de 
dedução no Imposto sobre a Renda, como consta no 
art. 18 do referido diploma legal.

Por considerarmos que a medida terá grande 
alcance cultural, solicitamos o apoio de nossos pares 
para a sua aprovação.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991.

Restabelece princípios da Lei n° 7.505, 
de 2 de julho de 1986, institui o Programa 
Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e dá 
outras providências.

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

Art. 3° Para cumprimento das finalidades ex-
pressas no art. 1° desta lei, os projetos culturais em 
cujo favor serão captados e canalizados os recursos 
do Pronac atenderão, pelo menos, um dos seguintes 
objetivos:

I–  incentivo à formação artística e cultural, me-
diante:

a) concessão de bolsas de estudo, pesquisa e 
trabalho, no Brasil ou no exterior, a autores, artistas e 
técnicos brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil;

b) concessão de prêmios a criadores, autores, 
artistas, técnicos e suas obras, filmes, espetáculos 
musicais e de artes cênicas em concursos e festivais 
realizados no Brasil;

c) instalação e manutenção de cursos de caráter 
cultural ou artístico, destinados à formação, especiali-
zação e aperfeiçoamento de pessoal da área da cultu-
ra, em estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos;

II–  fomento à produção cultural e artística, me-
diante:

a) produção de discos, vídeos, obras cinema-
tográficas de curta e média metragem e filmes docu-
mentais, preservação do acervo cinematográfico bem 
assim de outras obras de reprodução videofonográfica 
de caráter cultural; (Redação dada pela Medida Provi-
sória nº 2.228-1, de 2001)

b) edição de obras relativas às ciências humanas, 
às letras e às artes;

c) realização de exposições, festivais de arte, 
espetáculos de artes cênicas, de música e de folclore;

d) cobertura de despesas com transporte e segu-
ro de objetos de valor cultural destinados a exposições 
públicas no País e no exterior;

e) realização de exposições, festivais de arte e 
espetáculos de artes cênicas ou congêneres;

III–  preservação e difusão do patrimônio artísti-
co, cultural e histórico, mediante:

a) construção, formação, organização, manuten-
ção, ampliação e equipamento de museus, bibliotecas, 
arquivos e outras organizações culturais, bem como 
de suas coleções e acervos;

b) conservação e restauração de prédios, monu-
mentos, logradouros, sítios e demais espaços, inclusive 
naturais, tombados pelos Poderes Públicos;

c) restauração de obras de artes e bens móveis 
e imóveis de reconhecido valor cultural;

d) proteção do folclore, do artesanato e das tra-
dições populares nacionais;

IV–  estímulo ao conhecimento dos bens e valo-
res culturais, mediante:

a) distribuição gratuita e pública de ingressos 
para espetáculos culturais e artísticos;

b) levantamentos, estudos e pesquisas na área 
da cultura e da arte e de seus vários segmentos;

c) fornecimento de recursos para o FNC e para 
fundações culturais com fins específicos ou para mu-
seus, bibliotecas, arquivos ou outras entidades de ca-
ráter cultural;

V–  apoio a outras atividades culturais e artísti-
cas, mediante:

a) realização de missões culturais no país e no ex-
terior, inclusive através do fornecimento de passagens;

b) contratação de serviços para elaboração de 
projetos culturais;

c) ações não previstas nos incisos anteriores e 
consideradas relevantes pelo Ministro de Estado da 
Cultura, consultada a Comissão Nacional de Apoio à 
Cultura. (Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999) 

CAPÍTULO IV 
Do Incentivo a Projetos Culturais

Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades 
culturais, a União facultará às pessoas físicas ou jurí-
dicas a opção pela aplicação de parcelas do Imposto 
sobre a Renda, a título de doações ou patrocínios, tanto 
no apoio direto a projetos culturais apresentados por 
pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza 
cultural, como através de contribuições ao FNC, nos 
termos do art. 5o, inciso II, desta Lei, desde que os 
projetos atendam aos critérios estabelecidos no art. 1o 
desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999) 

§ 1o Os contribuintes poderão deduzir do imposto 
de renda devido as quantias efetivamente despendidas 
nos projetos elencados no § 3o, previamente aprovados 
pelo Ministério da Cultura, nos limites e nas condições 
estabelecidos na legislação do imposto de renda vigen-
te, na forma de: (Incluído pela Lei nº 9.874, de 1999) 

a) doações; e (Incluída pela Lei nº 9.874, de 1999) 
b) patrocínios. (Incluída pela Lei nº 9.874, de 1999) 
§ 2o As pessoas jurídicas tributadas com base no 

lucro real não poderão deduzir o valor da doação ou 
do patrocínio referido no parágrafo anterior como des-
pesa operacional.(Incluído pela Lei nº 9.874, de 1999)  
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§ 3o As doações e os patrocínios na produção 
cultural, a que se refere o § 1o, atenderão exclusiva-
mente aos seguintes segmentos: (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 2.228-1, de 2001)

a) artes cênicas; (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.228-1, de 2001)

b) livros de valor artístico, literário ou humanís-
tico; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.228-
1, de 2001)

c) música erudita ou instrumental; (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 2.228-1, de 2001)

d) exposições de artes visuais; (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 2.228-1, de 2001)

e) doações de acervos para bibliotecas públicas, 
museus, arquivos públicos e cinematecas, bem como 
treinamento de pessoal e aquisição de equipamentos 
para a manutenção desses acervos; (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 2.228-1, de 2001) 

f) produção de obras cinematográficas e video-
fonográficas de curta e média metragem e preserva-
ção e difusão do acervo audiovisual; e (Incluída pela 
Medida Provisória nº 2.228-1, de 2001)

g) preservação do patrimônio cultural material e 
imaterial. (Incluída pela Medida Provisória nº 2.228-1, 
de 2001)

h) construção e manutenção de salas de cinema 
e teatro, que poderão funcionar também como centros 
culturais comunitários, em Municípios com menos de 
100.000 (cem mil) habitantes. (Incluído pela Lei nº 
11.646, de 2008).
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

O Presidente da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................

(Às Comissões de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática; de As-
suntos Econômicos; e de Educação, Cultura 
e Esporte, cabendo à última a decisão termi-
nativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 630, DE 2011

Cria horários obrigatórios de inser-
ções gratuitas destinadas à divulgação, 
pelos Estados e pelo Distrito Federal, de 
Municípios em seus territórios, pertencen-
tes às regiões turísticas do Brasil, defini-
dos pelo programa de Regionalização do 
Turismo do Ministério do Turismo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei visa a assegurar aos Estados 

e ao Distrito Federal o direito à propaganda gratuita, 
efetuada mediante transmissão por rádio e televisão, 
destinada a difundir os Municípios existentes nos res-
pectivos territórios, pertencentes às regiões turísticas 
do Brasil, definidos pelo programa de Regionalização 
do Turismo do Ministério do Turismo.

Art. 2º Para a divulgação turística definida no 
art. 1º desta Lei, os Estados e o Distrito Federal terão 
direito, nas emissoras de rádio e televisão de todo o 
País, a até dez inserções de trinta segundos ou cinco 
de um minuto por horário de exibição diário, podendo 
utilizar-se de até três dias por semestre.

§ 1º Serão dois os horários de exibição diários para 
as inserções, um matutino, entre sete horas às nove 
horas, e, um noturno, entre vinte a vinte e duas horas.

§ 2º As inserções definidas serão exibidas às 
terças, quintas ou sextas-feiras.

§ 3º Para a realização dessas inserções, os Es-
tados e o Distrito Federal deverão encaminhar, com 
antecedência mínima de quinze dias, solicitação ao 
Ministério das Comunicações.

§ 4º Havendo mais de uma solicitação para de-
terminado dia, terá preferência aquela que primeiro 
for protocolada.

§ 5º Ficam vedadas nas inserções:

I – a publicidade de obras, programas ou ações gover-
namentais, assim como a utilização de imagens 
de inauguração ou execução de obras, progra-
mas ou ações governamentais;

II – a participação de membros dos Poderes Públicos 
ou de servidores públicos das esferas federal, 
estadual ou municipal;

III – a utilização de imagens ou cenas incorretas ou 
incompletas, efeitos ou quaisquer outros recur-
sos que distorçam ou falseiem os fatos ou a sua 
comunicação;

IV – mensagem de cunho discriminatório ou que esti-
mule a rivalidade entre diferentes regiões do País.

§ 6º Nos dias de exibição de inserções gratuitas, 
é proibida a propaganda turística paga de Estados, do 
Distrito Federal e de Municípios em qualquer horário.

§ 7º O Estado ou o Distrito Federal, ao contrariar 
o disposto neste artigo, será punido com a perda do 
direito às inserções durante doze meses.

§ 8º A fiscalização do cumprimento das determi-
nações deste artigo ficará a cargo do órgão competente 
do Poder Executivo.

Art. 3º As emissoras de rádio e de televisão ficam 
obrigadas a realizar, para os Estados e para o Distrito 
Federal, na forma desta Lei, transmissões gratuitas 
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em âmbito nacional e estadual, por iniciativa e sob a 
responsabilidade dos respectivos órgãos de direção.

Parágrafo único. As gravações dos programas 
publicitários de que trata esta lei deverão ser encami-
nhadas às emissoras com a antecedência mínima de 
três dias em relação à data prevista da transmissão.

Art. 4º Para agilizar os procedimentos, condições 
especiais podem ser pactuadas diretamente entre as 
emissoras de rádio e de televisão e os governos estaduais 
ou distrital, obedecidos os limites estabelecidos nesta Lei, 
dando-se conhecimento ao Ministério das Comunicações.

Art. 5º Fica suspensa a veiculação dos anúncios 
previstos nesta Lei a pelo menos quatro meses do 
pleito eleitoral.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O turismo é uma atividade que se relaciona com 
diversos segmentos econômicos e demanda um com-
plexo conjunto de ações setoriais para o seu desen-
volvimento.

A política do Governo Federal, estabelecida no 
Plano Nacional do Turismo, contempla, entre outras 
ações, o fortalecimento do turismo interno e a promo-
ção do turismo como fator de desenvolvimento regional.

Assim, a medida ora proposta apresenta-se como 
instrumento de realização dessa política pública, que visa 
à expansão e à consolidação do turismo interno brasileiro.

Estimular o brasileiro a viajar pelo País e a inse-
rir os produtos e serviços turísticos nacionais em sua 
cesta de consumo abre a perspectiva de aquecimento 
da indústria nacional como um todo e de geração de 
emprego e renda para a população. Para se ter ideia 
do potencial da medida, dados da Organização Mun-
dial do Turismo informam que o setor turístico responde 
por cerca de 6 a 8 % do total de empregos no mundo.

Além de fomentar o desenvolvimento socioeco-
nômico, a proposta de criar horários obrigatórios, no 
rádio e televisão, de propaganda gratuita para difundir 
as regiões turísticas dos Estados e do Distrito Federal 
promove a divulgação do patrimônio histórico, artístico 
e cultural do país e contribui para o processo de cons-
cientização nacional de proteção ao meio ambiente.

A vastidão de nosso país abriga belezas naturais 
incomparáveis; todavia, essa mesma dimensão con-
tinental é fator que concorre para o desconhecimento 
dessas belezas por considerável parte da população.

Diante de graves problemas sociais que os Estados 
brasileiros e o Distrito Federal devem enfrentar priorita-
riamente, como saúde, educação, moradia e segurança, 
seus orçamentos – limitados – terminam por não con-
templar ações de promoção turística de seus territórios.

Desse modo, nossos meios de comunicação, 
especificamente as emissoras de rádio e de televisão, 
devem ter o compromisso de divulgar a qualidade e a 
diversidade turística do Brasil.

No Nordeste, por exemplo, a beleza natural das 
praias associa-se a uma riquíssima culinária, a um 
povo extremamente acolhedor e a uma atmosfera que 
convida o turista a desfrutar de momentos únicos e re-
descobrir os verdadeiros prazeres da vida. No Norte, 
por sua vez, tem-se a mais fascinante e conservada 
reserva florestal dos trópicos. No Sul, o clima ameno 
e temperado convida para a boa gastronomia e para o 
turismo de inverno. E, no Centro-Oeste, destacam-se 
as belíssimas chapadas, o fabuloso Pantanal e exce-
lentes sítios de ecoturismo e de aventura.

É com essa diversidade ímpar que o Brasil deve 
explorar, com sustentabilidade e profissionalismo, todo 
o imenso potencial de suas atrações turísticas.

Importante registrar que os concessionários do 
serviço público de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens recebem delegação do Estado para atender 
a finalidades e interesses públicos. Logo, devem ob-
servância ao cumprimento de sua função social. Nesse 
sentido, a proposição é totalmente harmônica com os 
princípios constitucionais que delineiam o conteúdo 
da função social atinente aos meios de comunicação.

Para que o turismo seja um direito de todos, como 
pretende o Plano Nacional de Turismo, é preciso que 
seja do conhecimento de todos.

Na esperança de despertar e fortalecer o desejo 
dos brasileiros de descobrir a riqueza turística de nos-
sa pátria, conclamo o apoio dos ilustres Pares para a 
aprovação desta proposição.

Sala das Sessões, – Senador Benedito de Lira.

(Às Comissões de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática; e de 
Desenvolvimento Regional e Turismo, caben-
do à última a decisão terminativa.)

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Os projetos que acabam de ser lidos se-
rão publicados e remetidos às Comissões competentes. 

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – A Presidência comunica ao Plenário que, 
uma vez findo o prazo fixado no parágrafo único do art. 
254 do Regimento Interno, sem interposição do recurso 
ali previsto, determinou o arquivamento definitivo do 
Projeto de Lei do Senado nº 98, de 2010, da Comis-
são de Serviços de Infraestrutura, que altera a Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção e recupera-
ção da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providências, e a 
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Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sis-
tema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área 
da saúde e dá outras providências, para permitir que 
recursos do Fundo Nacional de Saúde sejam alocados 
a projetos de saneamento básico.

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Aloysio 
Nunes Ferreira, Flexa Ribeiro e Cyro Miranda enviaram 
discursos à Mesa, para serem publicados na forma do 
disposto no art. 203, combinado com o Inciso I e §2º 
do art. 210, do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro do editorial intitulado, “Lambança nos 

projetos”, publicado no jornal O Estado de S.Paulo 
em sua edição de 23 de agosto de 2011.

Quais são os maiores problemas do governo 
petista? A corrupção, a incompetência ou o desleixo 
em relação ao bem público? Independentemente da 
resposta os problemas são muitos e em apenas dois 
anos do governo Lula o DNIT teve mais de 3 mil aditi-
vos para 2,2 mil contratos com empreiteiras e empre-
sas prestadoras de serviços.

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima 
citado seja considerado 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. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna nes-
te momento para fazer o registro do artigo intitulado, 
“Nêumanne e os termidorianos”, publicado pelo jornal 
O Estado de S.Paulo no dia 26 de agosto de 2011.

O artigo, de autoria do filósofo Roberto Romano, 
fala sobre o livro “O que Sei de Lula” de José Neumanne 
Pinto, destacando que ele apenas se desviou de seus 
ideais esquerdistas inicialmente pregados pelo Partido 
dos Trabalhadores para chegar ao poder. Além disso, 
relata que o ex-presidente espera voltar triunfalmente 

ao poder em 2014, como prática de um império cesa-
rista e populista. Tudo pelo Poder!

Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima ci-
tado seja considerado parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA 
EM SEU PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
da matéria intitulada “Maioria do Senado descarta im-
posto para custear saúde”, publicada pelo jornal Folha 
de S.Paulo de 26 de setembro de 2011. 

A matéria destaca que só 9 dos 81 senadores 
apóiam a CPMF para custear a saúde, apesar da pres-
são dos governadores por mais recursos. A maioria dos 
senadores defende o aumento dos gastos do governo 

federal com a saúde pública, mas descarta a criação 
de um novo imposto para financiar o setor.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima ci-
tada seja considerada parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro do artigo de autoria do pesquisador Samuel 
Pessoa, intitulado “Desoneração da folha de salários”, 
publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo de 26 de 
setembro de 2011. 

Segundo o autor, a medida de desoneração da 
folha de salário da contribuição patronal para elevar a 
capacidade de a indústria brasileira competir interna-

cionalmente apresenta uma involução em relação à 
minirreforma tributária tocada por Palocci. 

Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima ci-
tado seja considerado parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR CYRO MIRANDA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Nada mais havendo a tratar, a Presi-
dência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs 
e aos Srs. Senadores que constará da próxima ses-
são deliberativa ordinária, a realizar-se, amanhã, às 
14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 451, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 467, de 2008-Comple-
mentar, da Senadora Ideli Salvatti, que al-
tera a Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, para acrescentar outras 
atividades de prestação de serviços às já 
passíveis de opção 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.

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR 

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

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

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

CMA.)

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 41, DE 2010 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 476, de 2011)

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

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

CDH;
– emissão de parecer da CRE.)

4 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 448, DE 2011 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado  

nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,  

de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 448, de 2011, 
do Senador Wellington Dias, que dispõe sobre 
royalties e participação especial devidos em 
função da produção de petróleo, gás natural e 
outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de 
concessão no mar territorial, na zona econô-
mica exclusiva e na plataforma continental, e 
sobre royalties devidos sob o regime de parti-
lha de produção, instituído pela Lei nº 12.351, 
de 22 de dezembro de 2010.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
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5 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 16, DE 2010 
(Em regime de urgência, nos termos 
 do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado  

nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189,  
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,  

de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2010 
(nº 5.938/2009, na Casa de origem), de inicia-
tiva da Presidência da República, que dispõe 
sobre a exploração e a produção de petróleo, 
de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos sob o regime de partilha de produção, 
em áreas do pré-sal e em áreas estratégi-
cas, altera dispositivos da Lei nº 9.478, de 6 
de agosto de 1997, e dá outras providências 
(exploração, produção, royalties e comerciali-
zação do petróleo).

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

6 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 166, DE 2007 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado  

nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,  

de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2007, 
do Senador João Vicente Claudino, que altera 
a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.

Dependendo de Parecer das seguintes Comis-
sões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunica-
ção e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;

– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

7 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 629, DE 2007 
(Em regime de urgência, nos termos 
 do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado  

nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,  

de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 629, de 2007, 
do Senador Magno Malta, que altera as Leis nº 
7.990, de 28 de dezembro de 1989, nº 8.001, 
de 13 de março de 1990, e nº 9.478, de 6 de 
agosto de 1997, para alterar a distribuição de 
receitas de compensações financeiras e para 
direcioná-las às aplicações que especifica.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

8 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 630, DE 2007 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado 

 nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,  

de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 630, de 2007, 
do Senador Magno Malta, que altera dispositi-
vos das Leis nº 7.990, de 28 de dezembro de 
1989, nº 8.001, de 13 de março de 1990, e nº 
9.648, de 27 de maio de 1998, para estabele-
cer que os royalties serão aplicados, priorita-
riamente, em segurança pública.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;
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– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

9 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 8, DE 2008 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 8, de 2008, 
do Senador Cristovam Buarque, que altera os 
arts. 47 e 49 da Lei nº 9.478, de 06 de agos-
to de 1997 – Lei do Petróleo, e insere o art. 
49-A na mesma lei para destinar parcela dos 
royalties à conservação da floresta amazônica.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

10 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 29, DE 2008 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado  

nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,  

de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 29, de 2008, 
do Senador Antonio Carlos Valadares, que 
altera o § 2º do art. 8º da Lei nº 7.990, de 28 
de dezembro de 1989, para estabelecer que 
parcela da compensação financeira pela ex-
ploração de gás, petróleo, recursos hídricos e 

minerais, no âmbito de cada ente beneficiário, 
será aplicada em infra-estrutura.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

11 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 104, DE 2008 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado  

nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,  

de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 104, de 
2008, do Senador Aloizio Mercadante, que 
altera o inciso II do art. 49 da Lei nº 9.478, de 
6 de agosto de 1997, e o parágrafo 4º do art. 
27 da Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, 
para prever distribuição de parcela dos royal-
ties referentes à lavra de petróleo ou gás na-
tural ocorrida em plataforma continental para 
o custeio da Previdência Social.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

12 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 116, DE 2008 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado  

nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 
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201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,  
de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 116, de 
2008, do Senador Cristovam Buarque, que 
acrescenta art. 52-A à Lei nº 9.478, de 6 de 
agosto de 1997, para estabelecer que os re-
cursos recebidos por Estados e Municípios a 
título de royalties pela exploração de petróleo 
serão aplicados, exclusivamente, em ações e 
programas públicos de educação de base e 
de ciência e tecnologia.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

13 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 189, DE 2008 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado 

 nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,  

de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 189, de 
2008, do Senador Expedito Júnior, que altera 
o art. 7º da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro 
de 1989, e a alínea e do inciso II do art. 49 
da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, com 
vistas a destinar recursos do Fundo Especial 
exclusivamente para a saúde.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

14 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 201, DE 2008

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado  

nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,  

de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 201, de 2008, 
do Senador Augusto Botelho, que disciplina 
os dispêndios financiados com recursos de 
compensação financeira pela exploração de 
petróleo e gás natural.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

15 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 224, DE 2008 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado  

nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,  

de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 224, de 
2008, do Senador João Pedro, que altera a 
Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, que 
“dispõe sobre a política energética nacional, 
as atividades relativas ao monopólio do pe-
tróleo, institui o Conselho Nacional de Política 
Energética e a Agência Nacional do Petróleo 
e dá outras providências”, para introduzir mu-
danças nas regras de distribuição dos royalties 
provenientes da exploração de petróleo e de 
gás natural na região conhecida como Pré-sal 
no mar territorial brasileiro.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;
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– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

16 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 268, DE 2008 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado  

nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,  

de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 268, de 2008, 
do Senador Tasso Jereissati e outros Senado-
res, que cria o Fundo Nacional do Petróleo para 
Formação de Poupança e Desenvolvimento da 
Educação Básica e altera a Lei nº 9.478, de 6 
de agosto de 1997, para determinar nova distri-
buição dos royalties e da participação especial 
decorrentes da exploração de petróleo e gás 
natural entre os entes federativos.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

17 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 279, DE 2008 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado  

nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,  

de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 279, de 2008, 
da Senadora Ideli Salvatti, que altera a Lei nº 
7.525, de 22 de julho de 1986, que ¿estabele-
ce normas complementares para a execução 

do disposto no art. 27 da Lei nº 2.004, de 3 
de outubro de 1953, com a redação da Lei nº 
7.453, de 27 de dezembro de 1985, e dá ou-
tras providências.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

18 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 335, DE 2008

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado 

 nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,  

de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 335, de 2008, 
do Senador Francisco Dornelles, que altera os 
arts. 49 e 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 
1997, para estabelecer que recursos recebidos 
pela União a título de royalties e participação 
especial pela exploração de petróleo serão 
destinados ao FUNDEB.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

19 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 362, DE 2008

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado  

nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 
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201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,  
de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 362, de 
2008, do Senador Paulo Paim, que altera os 
arts. 6º e 49 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 
1997, para estabelecer que recursos recebidos 
pela União, a título de royalties pela explora-
ção de petróleo na camada de pré-sal, serão 
destinados parcialmente à área de saúde, à 
previdência social e ao FUNDEB.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

20 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 458, DE 2008 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado  

nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,  

de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 458, de 2008, 
da Senadora Serys Slhessarenko, que altera 
o inciso II do artigo 49 da Lei nº 9.478, de 6 
de agosto de 1997, dando nova distribuição 
de parcela dos royalties referentes à lavra de 
petróleo ou gás natural ocorrida em platafor-
ma continental.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

21 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 256, DE 2009

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado  

nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,  

de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 256, de 2009, 
do Senador Lobão Filho, que altera os arts. 6º 
e 49 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
para estabelecer que recursos recebidos pela 
União, a título de royalties pela exploração de 
petróleo e gás natural na camada pré-sal, se-
jam destinados ao Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal (FPE).

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

22 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 138, DE 2011 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011)

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado  

nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,  

de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 138, de 
2011, do Senador Inácio Arruda, que altera a 
Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, 
estabelecendo percentual para destinação de 
recursos do Fundo Social para a educação.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;
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– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

23 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 574, DE 2011 
(Em regime de urgência, nos termos 
 do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado  

nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,  

de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 574, de 2011, 
do Senador Francisco Dornelles e outros Se-
nadores, que altera a Lei nº 12.351, de 22 de 
dezembro de 2010, para dispor sobre os royal-
ties e a receita da comercialização relativos ao 
regime de partilha de produção.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

24 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 598, DE 2011 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado  

nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,  

de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 598, de 2011, 
do Senador Francisco Dornelles e outros Sena-
dores, que inclui §§ 1º-A e 5º no art. 50 da Lei 
nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, que dispõe 
sobre a política energética nacional, as ativida-
des relativas ao monopólio do petróleo, institui 
o Conselho Nacional de Política Energética e 
a Agência Nacional do Petróleo e dá outras 
providências, para alterar os valores definidos 

no art. 22 do Decreto nº 2.705, de 3 de agosto 
de 1998, para verificação da faixa de isenção 
e das faixas de alíquotas de 10%, 20%, 30% e 
40%, relativas ao cálculo e ao pagamento de 
participações especiais, bem como alterar a 
destinação da receita federal adicional para o 
Fundo Especial, a ser distribuída entre todos 
os Estados e Municípios.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

25 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 625, DE 2011 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado  

nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,  

de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 625, de 2011, 
dos Senadores Francisco Dornelles, Delcídio 
do Amaral, Lindbergh Farias e Ricardo Fer-
raço, que dispõe sobre royalties devidos em 
função da produção de petróleo, gás natural e 
outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de 
partilha de produção e sobre receita da União 
de comercialização dos mesmos bens, insti-
tuídos pela Lei nº 12.351, de 22 de dezembro 
de 2010, e sobre participação especial devida 
sob o regime de concessão, instituído pela Lei 
nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões:

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática;

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle;

– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

261ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2011



Outubro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 6 40661 

26 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 56, DE 2007

Votação, 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, Relator: 
Senador Flexa Ribeiro, favorável, com a Emen-
da nº 1-CRA de redação, que apresenta, com 
voto vencido, da Senadora Marisa Serrano.

27 
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, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, Relator: 
Senador Cristovam Buarque; e de Assuntos So-
ciais, Relator: Senador Casildo Maldaner.

28 
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 Presidente 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, Relator 
ad hoc: Senador Inácio Arruda.

29 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 58, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 58, de 2011 (nº 7.577/2010, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribu-
nal Superior do Trabalho, que dispõe sobre 

a criação de cargos de provimento efetivo no 
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 5ª Região (BA) e dá 
outras providências.

Parecer favorável, sob nº 912, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator: Senador Humberto Costa.

30 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 185, DE 2004 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos  

do Recurso nº 5, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 185, de 2004, do Senador 
Demóstenes Torres, que regulamenta o em-
prego de algemas em todo o território nacional.

Pareceres sob nº 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Proje-
to): favorável, nos termos do Substitutivo, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das apresentadas ao Substitutivo, em turno 
suplementar, perante à Comissão): favorável, 
na forma da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).

31 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 638, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 638, de 2010 (nº 
2.438/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova, com ressalvas, o texto da Convenção 
sobre a Obtenção de Provas no Estrangeiro 
em matéria Civil ou Comercial, assinada em 
Haia, em 18 de março de 1970.

Parecer, sob nº 997, de 2011, da Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Relator: Senador Anibal Diniz, favorável, com 
a Emenda nº 1-CRE.

32 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 184, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 184, de 2011 (nº 
2.866/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Conselho 
Federal Suíço sobre o Exercício de Atividades 
Remuneradas por parte de Familiares dos 
Membros de Missões Diplomáticas, Reparti-
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ções Consulares e Missões Permanentes, ce-
lebrado em Brasília, em 15 de junho de 2009.

Parecer favorável, sob nº 998, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator: Senador José Agripino.

33 
REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.108, de 2007, do Senador Cristo-
vam Buarque e outros Senhores Senadores, 
solicitando a criação de Comissão Temporária 
Externa, composta pelos Senadores do Distrito 
Federal, Goiás e Minas Gerais, para, no prazo 
de cento e vinte dias, promover amplo debate 
e propor medidas concretas para o combate à 
violência no Distrito Federal e Entorno.

34 
REQUERIMENTO Nº 932, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 932, de 2011, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de solidariedade ao Excelen-
tíssimo Senhor Comandante do Exército, Ge-
neral Enzo Martins Peri, em virtude de matéria 
veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, na 
edição de 31 de julho deste ano.

35 
REQUERIMENTO Nº 947, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 947, de 2011, da Senadora Vanessa 
Grazziotin, solicitando voto de congratulações 
e aplausos pelos 93 anos do ex-Presidente da 
África do Sul e Nobel da Paz – Nelson Man-
dela, comemorado no dia 18 de julho de 2011.

Parecer favorável, sob nº 920, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduar-
do Suplicy.

36 
REQUERIMENTO Nº 1142, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.142, de 2011, do Senador Walter 
Pinheiro, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 280, de 2007; 

e 182, de 2009, por regularem matérias cor-
relatas (distribuição de conteúdo brasileiro por 
meio eletrônico).

37 
REQUERIMENTO Nº 1172, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.172, de 2011, da Senadora Lúcia Vâ-
nia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 278, de 2011, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Serviços de Infra-
estrutura (direitos dos usuários de serviços de 
transporte aéreo).

38 
REQUERIMENTO Nº 1178, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.178, de 2011, do Senador Gim Argello, 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei do Senado nº 255, de 2010, com o Projeto 
de Lei do Senado nº 44, de 2009, que já se en-
contra apensado ao Projeto de Lei do Senado nº 
364, de 2009, por regularem matérias correlatas 
(concessão de benefícios a veículos híbridos).

39 
REQUERIMENTO Nº 1183, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.183, de 2011, da Senadora Lúcia 
Vânia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 112, de 2010, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Sociais (percentual mínimo de participação de 
mulheres em empresas públicas).

40 
REQUERIMENTO Nº 1184, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.184, de 2011, do Senador Cyro 
Miranda, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 2010, com 
o Projeto de Lei do Senado nº 383, de 2011, 
por regularem matérias correlatas (tarifação de 
concessionárias de serviços públicos).

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 22 horas e 38 
minutos.)
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Ata da 181ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 6 de outubro de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, das Sras. Vanessa Grazziotin  
e Ana Amélia e do Sr. Geovani Borges

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-
-se às 17 horas e 47 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Há número regimental. Declaro 
aberta a sessão. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PC do B– AM) – Sob a proteção de Deus iniciamos 
os nossos trabalhos. 

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – O Senado Federal recebeu os se-
guintes Avisos de Ministro de Estado:

– Nº 146, de 29 de setembro de 2011, do Ministro 
de Estado dos Transportes, em resposta ao Re-
querimento nº 935, de 2011, de informações, da 
Senadora Lúcia Vânia;

– Nº 200, de 30 de setembro de 2011, do Ministro 
de Estado de Minas e Energia, em que solicita 
dilatação de prazo para encaminhamento de 
resposta ao Requerimento nº 742, de 2011, de 
informações, da Senadora Lúcia Vânia.

– Nº 201, de 30 de setembro de 2011, do Ministro 
de Estado de Minas e Energia, em que solicita 
dilatação de prazo para encaminhamento de 
resposta ao Requerimento nº 936, de 2011, de 
informações, da Senadora Lúcia Vânia.

– Nº 202, de 03 de outubro de 2011, do Ministro de 
Estado de Minas e Energia, em resposta ao Re-
querimento nº 883, de 2011, de informações, do 
Senador Alvaro Dias.

As informações referentes aos Requerimentos 
nºs 883 e 935, de 2011, foram encaminhadas, em có-
pia, aos Requerentes. 

Os Requerimentos nºs 883 e 935, de 2011, vão 
ao arquivo. 

Os Requerimentos nºs 742 e 936, de 2011, 
ficarão na Secretaria-Geral da Mesa aguardando as 
informações solicitadas.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – O Senado Federal recebeu os se-
guintes Ofícios de Ministros de Estado:

– Nº 77, de 29 de setembro de 2011, do Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, em resposta ao 
Requerimento nº 679, de 2011, de informações, 
do Senador Paulo Bauer;

– Nº 487, de 29 de setembro de 2011, do Ministro de 
Estado da Integração Nacional, em resposta ao 
Requerimento nº 928, de 2011, de informações, 
do Senador Vital do Rêgo;

– Nº 513, de 30 de setembro de 2011, do Ministro de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
Interino, em resposta ao Requerimento nº 938, de 
2011, de informações, da Senadora Lúcia Vânia;

– Nº 514, de 30 de setembro de 2011, do Ministro de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
Interino, que encaminha informações parciais 
em resposta ao Requerimento nº 741, de 2011, 
de informações, do Senador Ricardo Ferraço;

– Nº 7.302, de 28 de setembro de 2011, do Ministro 
de Estado das Cidades, em resposta ao Reque-
rimento nº 941, de 2011, de informações, da Se-
nadora Lúcia Vânia.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
aos requerentes.

Os Requerimentos nºs 679, 928, 938, 941, de 
2011, vão ao arquivo.

O Requerimento nº 741, de 2011, ficará na Se-
cretaria-Geral da Mesa aguardando a complementação 
das informações solicitadas.

Cópia das informações parciais, em resposta ao 
Requerimento nº 741, de 2011, foi juntada aos pro-
cessados das Propostas de Emenda à Constituição 
nº s 53, de 2007 e 56, de 2009, que continuam com 
sua tramitação interrompida, aguardando a comple-
mentação das informações solicitadas. 

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A Presidência designa o Deputa-
do Alfredo Kaefer, em substituição ao Deputado Car-
los Brandão, como membro suplente, para integrar a 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, conforme o Ofício nº 911, de 2011, da 
Liderança do Partido da Social Democracia Brasilei-
ra–(PSDB), na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o ofício:

Of. no 911/2010/PSDB

Brasília, 6 de outubro de 2011

Assunto: Indicação de membro de Comissão.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Alfredo 

Kaefer, em substituição ao Deputado Carlos Brandão 
como membro suplente, para integrar a Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. – De-
putado Duarte Nogueira, Líder do PSDB.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

OF.GLPMDB no 270/2011

Brasília, 6 de outubro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação do Senador Sérgio Souza, para 
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a suplência, em vaga anteriormente ocupada pelo 
Senador Geovani Borges, na Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática-CCT.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Líder do PMDB.

OF. GLPMDB no 271/2011

Brasília, 6 de outubro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação do Senador Sérgio Souza, para 
a suplência, em vaga anteriormente ocupada pelo 
Senador Geovani Borges, na Comissão de Assuntos 
Econômicos – CAE.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Líder do PMDB.

OF. GLPMDB no 272/2011

Brasília, 6 de outubro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação do Senador Sérgio Souza, para 
a suplência, em vaga anteriormente ocupada pelo Se-
nador Geovani Borges, na Comissão de Serviços de 
Infraestrutura – CI.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Líder do PMDB.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Serão feitas as substituições solicitadas.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, requerimentos que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO No 1.234, DE 2011

Requeiro, nos termos do art. 258 do RISF, a tra-
mitação em conjunto do Projeto de Lei do Senado no 
624, de 2011, com o Projeto de Lei da Câmara no 16, 
de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nos 166, 630, 
629 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 224, 268, 
279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 138, 448, 
574 e 598, de 2011, por versarem sobre a mesma ma-
téria. – Senador Marcelo Crivella.

REQUERIMENTO No 1.235, DE 2011

Nos termos do art. 258 do Regimento Interno do 
Senado Federal, requeiro a tramitação conjunta dos 
PLS no 613, de 2011, e PLC no 16, de 2010 (ou PLS 

no 448, de 2011), por tratarem do mesmo assunto. – 
Senador Lindbergh Farias.

REQUERIMENTO No 1.236, DE 2011

Nos termos do art. 258 do Regimento Interno do 
Senado Federal, requeiro a tramitação conjunta dos 
PLS no 597, de 2011, e PLC no 16, de 2010 (ou PLS 
no 448, de 2011), por tratarem do mesmo assunto. – 
Senador Lindbergh Farias.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Os requerimentos que acabam de 
ser lidos serão publicados e incluídos em Ordem do 
dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO N° 1.237, DE 2011

Solicita informações ao Sr. Ministro de 
Estado da Fazenda referentes às dívidas dos 
estados e do DF com a União no âmbito do 
Programa de Apoio à Reestruturação e ao 
Ajuste Fiscal dos Estados (Lei nº 9.496, de 
11 de setembro de 1997.)

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam 
solicitadas as seguintes informações ao Sr. Ministro 
de Estado da Fazenda sobre dívida pública de res-
ponsabilidade dos Estados e do Distrito Federal no 
âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao 
Ajuste Fiscal:

(i) – qual a dívida (bruta e líquida) de 
cada ente da federação com a União desde 
1997 a 2010 (valores referentes a dezembro 
de cada ano);

(ii) – qual a taxa de juros (em termos per-
centuais) que incidiu sobre o saldo devedor de 
cada ente da federação no mesmo período;

(iii) – qual o montante pago por cada 
ente da federação à União no mesmo período 
(valores de dezembro de cada ano).

Justificação

As informações solicitadas serão de grande auxí-
lio para o desenvolvimento dos trabalhos submetidos à 
apreciação deste Senador e atinentes à competência 
fiscalizadora da Casa, no que concerne à renegociação 
das dívidas dos Estados e do Distrito Federal.

O elevado esforço fiscal que os Estados da Fe-
deração realizam desde de o ano de 1997 quando se 
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iniciou o Programa de Apoio à Reestruturação e ao 
Ajuste Fiscal não tem contribuído para a redução sig-
nificativa dos montantes de dívida para com o Tesouro.

As informações solicitadas podem esclarecer 
as razões que levam a esta constatação e auxiliar 
sobremaneira na superação desta relevante questão 
federativa. 

Oportunamente reitero que alguns dados concer-
nentes ao tema estão disponíveis no site do Ministério 
da Fazenda, todavia pela complexidade do tema e do 
acesso aos dados, demandamos a informação certa 
e precisa ao Excelentíssimo Senhor Ministro, que no 
melhor espírito da colaboração democrática, não tar-
dará na providência. – Senador Lindbergh Farias.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 1.238, DE 2011

Solicita informações ao Sr. Presidente 
do Banco Central referentes às dívidas dos 
estados e do DF com a União no âmbito do 
Programa de Apoio à Reestruturação e ao 
Ajuste Fiscal dos Estados (Lei nº 9.496, de 
11 de setembro de 1997.)

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui-

ção Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, se-
jam solicitadas as seguintes informações ao Sr. Pre-
sidente do Banco Central sobre a dívida pública de 
responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal, 
no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e 
ao Ajuste Fiscal:

(i) – qual a dívida (bruta e líquida) de 
cada ente da federação com a União desde 
1997 a 2010 (valores referentes a dezembro 
de cada ano);

(ii) – qual a taxa de juros (em termos per-
centuais) que incidiu sobre o saldo devedor de 
cada ente da federação no mesmo período;

(iii) – qual o montante pago por cada ente 
da federação à União no mesmo período (va-
lores de dezembro de cada ano).

Justificação

As informações solicitadas serão de grande auxí-
lio para o desenvolvimento dos trabalhos submetidos à 
apreciação deste Senador e atinentes à competência 
fiscalizadora da Casa, no que concerne à renegociação 
das dívidas dos Estados e do Distrito Federal.

O elevado esforço fiscal que os Estados da Fe-
deração realizam desde de o ano de 1997, quando se 
iniciou o Programa de Apoio à Reestruturação e ao 

Ajuste Fiscal, não tem contribuído para a redução sig-
nificativa dos montantes de dívida para com o Tesouro.

As informações solicitadas podem esclarecer 
as razões que levam a esta constatação e auxiliar 
sobremaneira na superação desta relevante questão 
federativa. 

Oportunamente reitero que alguns dados con-
cernentes ao tema estão disponíveis no site do Ban-
co Central, todavia pela complexidade do tema e do 
acesso aos dados, demandamos a informação certa 
e precisa ao Excelentíssimo Senhor Presidente, que 
no melhor espírito da colaboração democrática, não 
tardará na providência. – Senador Lindbergh Farias.

(À Mesa para decisão.)

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Os requerimentos que acabam de 
ser lidos serão despachados à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 631, DE 2011

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, para dispor sobre o Conselho Tutelar.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 132, 133, 134, 135, 136 e 139 da 

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passam a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 132. Em cada município, haverá 
pelo menos um Conselho Tutelar, composto 
de cinco membros eleitos pela comunidade 
local para mandato de quatro anos, permitida 
uma reeleição.

§ 1º No Distrito Federal e nos municípios 
organizados em regiões administrativas ou mi-
crorregiões, haverá pelo menos um Conselho 
Tutelar em cada uma delas.

§ 2º Observados os mínimos estabele-
cidos no caput e no § 1º, haverá pelo menos 
um Conselho Tutelar para cada grupo de cento 
e cinquenta mil habitantes.

§ 3º O número máximo de habitantes por 
Conselho Tutelar a que se refere o § 2º será 
reduzido pela metade, no mínimo, no caso de 
município onde haja notória abundância dos 
casos de violação dos direitos da criança e do 
adolescente ou acentuada extensão territorial 
e dispersão populacional. (NR)”
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“Art. 133. Para a candidatura a membro 
do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguin-
tes requisitos:

I – possuir reconhecida idoneidade moral;
II – ter, no mínimo, vinte e um anos de 

idade;
III – residir no município;
IV – ter concluído a educação básica;
V – possuir experiência mínima de um 

ano na promoção ou defesa dos direitos da 
criança e do adolescente, atestada por órgão 
público ou por entidade registrada no Conselho 
Municipal ou Distrital dos Direitos da Criança 
e do Adolescente;

VI – conhecer a legislação básica de pro-
teção da criança e do adolescente, conforme 
demonstrado em aferição específica;

VII – ter participado de cursos, seminá-
rios, congressos, simpósios, oficinas ou jorna-
das de estudo acerca dos direitos da criança e 
do adolescente ou de política pública voltada 
ao segmento infanto-juvenil.

§ 1º Para os efeitos deste artigo, é con-
siderada inidônea a pessoa que tenha antece-
dentes criminais ou responda a processo por 
crime contra criança ou adolescente ou por 
violência doméstica e familiar contra a mulher.

§ 2º A demonstração de conhecimento 
referida no inciso VI depende da obtenção de 
aproveitamento mínimo de cinquenta por cento 
em teste sobre o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente formulado por comissão examinadora 
designada pelo Conselho Municipal ou Distri-
tal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

§ 3º A participação de que trata o inciso 
VII será comprovada mediante a apresentação 
de certificados que totalizem o mínimo de 180 
horas de carga horária. (NR)”

“Art. 134. Lei municipal disporá sobre o 
local e o regime de funcionamento do Conselho 
Tutelar e sobre a remuneração dos respectivos 
conselheiros, além de assegurar-lhes pelo me-
nos os seguintes direitos durante o exercício 
efetivo do mandato:

I – cobertura previdenciária;
II – gozo de férias anuais remuneradas, 

acrescidas de um terço do valor da remune-
ração mensal;

III – descanso semanal remunerado;
IV – licença à gestante;
V – licença-paternidade;
VI – décimo terceiro salário.

§ 1º Constará da lei orçamentária mu-
nicipal previsão dos recursos necessários ao 
funcionamento do Conselho Tutelar.

§ 2º O poder público local proverá as 
condições necessárias ao funcionamento do 
Conselho Tutelar, destinando-lhe estrutura fí-
sica, recursos humanos de apoio e meios de 
comunicação e de transporte. (NR)”

“Art. 135. O exercício efetivo da função de 
conselheiro tutelar constituirá serviço público 
relevante, de dedicação exclusiva, e estabe-
lecerá presunção de idoneidade moral. (NR)”

“Art. 136.  ..............................................
 ..............................................................
XII – manter registro das oitivas realiza-

das e dos documentos recebidos, bem como 
histórico do atendimento prestado até que o 
atendido complete vinte e um anos de idade.

Parágrafo único. Se, no exercício de suas 
atribuições, o Conselho Tutelar entender ne-
cessário afastar a criança ou o adolescente do 
convívio familiar, comunicará imediatamente 
o fato ao Ministério Público, prestando-lhe as 
informações sobre os motivos de tal enten-
dimento e as providências tomadas para a 
orientação, o apoio e a promoção social da 
família. (NR)”

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

“Art. 139. Os membros do Conselho Tute-
lar serão escolhidos em sufrágio universal, pelo 
voto direto, secreto e facultativo dos eleitores 
dos municípios e do Distrito Federal.

§ 1º A eleição de que trata o caput reali-
zar-se-á, simultaneamente em todo o País, no 
primeiro domingo de outubro do ano seguin-
te ao das eleições para Governador e Vice-
-Governador de Estado e do Distrito Federal, 
observadas as seguintes regras:

I – o processo de escolha dos membros 
do Conselho Tutelar:

a) será disciplinado pelo Conselho Mu-
nicipal ou Distrital dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, obedecidas as normas gerais 
contidas nesta lei e as diretrizes fixadas pelo 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente;

b) será fiscalizado pelo Ministério Público;
c) terá início cento e oitenta dias antes 

da data da respectiva eleição, com o registro 
das candidaturas;
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II – as candidaturas serão individuais, 
não se admitindo a apresentação de lista e o 
patrocínio de partido político;

III – o poder público zelará pela isonomia 
na divulgação das candidaturas;

IV – não se admitirá a veiculação de qual-
quer tipo de propaganda eleitoral paga nem a 
distribuição de material de campanha, salvo 
folhetos, volantes e outros impressos;

V – poderá participar do sufrágio o eleitor 
regularmente inscrito na respectiva circunscri-
ção eleitoral;

VI – os cinco candidatos mais votados 
serão diplomados conselheiros titulares e terão 
por suplentes os dez imediatamente seguintes 
na ordem de votação;

VII – em caso de empate na votação, 
serão aplicados os seguintes critérios, suces-
sivamente, para obtenção do resultado final:

a) ter experiência mais longa na promo-
ção ou proteção dos direitos da criança e do 
adolescente;

b) residir há mais tempo no município;
c) ter formação em área vinculada à na-

tureza das atividades desenvolvidas pelo Con-
selho Tutelar;

d) ser mais idoso.
§ 2º A realização da eleição de que trata 

o caput poderá ser objeto de convênio, a ser 
firmado com a Justiça Eleitoral. (NR)”

Art. 2º A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 135-A, 
no Capítulo I do Título V; 139-A e 139-B, no Capítulo 
IV e 140-A no Capítulo V do Título V; 249-A e 258-C, 
no Capítulo II do Título VII; e 262-A:

“Art. 135-A. O poder público, por meio 
do Conselho Municipal ou Distrital dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente, promoverá 
capacitação para os conselheiros tutelares.”

“Art. 139-A. O poder público estimulará a 
participação popular no processo de escolha 
dos conselheiros tutelares, com campanhas 
de esclarecimento veiculadas nos meios de 
comunicação locais.”

“Art. 139-B. A posse dos conselheiros 
tutelares ocorrerá na terceira semana do mês 
de janeiro do ano subsequente ao da eleição.”

“Art. 140-A. Estará impedido de continuar 
no exercício do mandato o conselheiro tutelar 
que sofrer condenação criminal ou se tornar 
réu em ação judicial relativa a crime contra 

criança ou adolescente ou a violência domés-
tica e familiar contra a mulher.”

“Art. 249-A. Descumprir, injustificadamen-
te, determinação da autoridade judiciária ou 
deliberação do Conselho Tutelar ou dos Conse-
lhos dos Direitos da Criança e do Adolescente:

Pena – multa de um mil a três mil reais.”
“Art. 258-C. Deixar a autoridade compe-

tente de prover as condições necessárias ao 
funcionamento do Conselho Tutelar:

Pena – multa de até cem vezes o valor 
da remuneração mensal, além de perda da 
função pública, suspensão dos direitos políti-
cos pelo prazo de três a cinco anos e proibição 
de contratar com o poder público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 
direta ou indiretamente, ainda que por inter-
médio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de três anos.”

“Art. 262-A. Poderá a União suspender o 
repasse de transferências voluntárias, excetu-
adas aquelas relativas a ações de educação, 
saúde e assistência social, ao município que 
não tenha instalado os Conselhos Tutelares 
previstos no art. 132.”

Art. 3º O mandato dos conselheiros tutelares em 
exercício na data inicial de vigência desta Lei extinguir-
-se-á com a posse dos que forem eleitos no primeiro 
pleito simultâneo realizado no País.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor trinta dias após 
sua publicação.

Parágrafo único. O disposto no art. 262-A da Lei 
nº 8.069, de 1990, será aplicado a partir do segundo 
ano fiscal subsequente ao da publicação desta Lei.

Justificação

Com a Constituição Federal de 1988 e a edição 
subsequente de alguns diplomas de elevada estatu-
ra jurídica, o Brasil angariou destaque internacional 
pela produção de normas avançadas e inovadoras, 
a exemplo da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
mais conhecida como Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA).

Não há dúvida de que essa lei, nos seus vinte e 
um anos de vigência, ensejou progressos importantes 
na abordagem das matérias de interesse da população 
infanto-juvenil, mas também revelou sua insuficiência 
no tocante à regulação de um de seus principais pila-
res: o conselho tutelar.

Embora esse órgão seja fundamental na estra-
tégia de proteção integral adotada pela Constituição 
Brasileira, por sua responsabilidade de zelar pelo cum-
primento dos direitos da criança e do adolescente, ele 
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recebeu disciplina mais do que tímida no Estatuto, que 
acabou legando para os municípios a definição de pa-
râmetros de natureza indiscutivelmente geral.

É o caso, por exemplo, da indefinição estatutá-
ria sobre a existência de remuneração ou não para os 
conselheiros, lacuna que deu azo à criação de dispari-
dades inaceitáveis: bons salários em alguns municípios 
e nenhuma forma de pagamento em outros.

De modo semelhante, a falta de definição estatu-
tária quanto ao processo de escolha dos conselheiros 
resultou num leque de variações que vão desde a op-
ção por eleições diretas em algumas localidades até 
a de indicação pelos prefeitos, em outras.

O fastio normativo também parece ter contribuí-
do para o aparecimento de problemas que, na prática, 
inviabilizam o funcionamento adequado dos conselhos 
tutelares, sendo a falta de estrutura mínima o mais re-
corrente deles. Isso sem falar da ausência de previsão 
de sanções para o agente público que ignora a obriga-
ção de instituir pelo menos um desses órgãos em seu 
município, lacuna que decerto nutre a situação absurda 
de ainda haver cidades desprovidas de conselho tutelar.

Para ajudar a resolver essas e outras pendên-
cias, apresentamos, então, este projeto de lei, que 
visa aprofundar o alcance do Estatuto sobre a regu-
lação dos Conselhos Tutelares, resguardando o inte-
resse nacional com o estabelecimento de princípios e 
regras fundamentais. Trata-se, em suma, de garantir 
a mínima padronização necessária ao fortalecimento 
institucional desses órgãos e à valorização da figura 
do conselheiro em todo o País.

Nesse sentido, propomos regras mais refinadas 
e objetivas para definir a cobertura do atendimento a 
ser prestado pelos Conselhos Tutelares. De um lado, 
prevemos a existência de pelo menos um desses ór-
gãos em cada região administrativa ou microrregião do 
município ou do Distrito Federal. De outro, sugerimos 
um limite máximo de população a ser atendida por uni-
dade tutelar: em regra, o máximo de cento e cinquenta 
mil habitantes por Conselho, o que significa a média de 
seis mil crianças e adolescentes por conselheiro, de 
acordo com estimativa do próprio Conselho Nacional 
de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CONANDA); em casos excepcionais, assim entendidos 
os lugares onde haja notória abundância de casos de 
violação dos direitos infanto-juvenis ou os municípios de 
grande extensão territorial e dispersão demográfica, o 
máximo de setenta e cinco mil habitantes por unidade.

Para garantir aos Conselhos Tutelares condições 
mínimas de funcionamento, propomos encarregar o 
poder público de prover-lhes o imprescindível: estru-
tura física, equipe de apoio e meios de comunicação 
e de transporte. Cuidamos, ainda, de desencorajar a 

conduta omissiva dos agentes públicos, acenando-
-lhes com a responsabilização administrativa e com a 
suspensão do repasse das transferências voluntárias.

Em reconhecimento ao serviço prestado pelos 
conselheiros, defendemos que o poder público lhes 
ofereça capacitação e que lhe sejam assegurados di-
reitos trabalhistas básicos, como remuneração, des-
canso semanal e férias remuneradas, décimo terceiro e 
licença-maternidade e paternidade, além da cobertura 
previdenciária. Contudo, em respeito ao pacto federa-
tivo e ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, 
não ousamos fixar o valor da remuneração, ficando 
os municípios livres para defini-lo de acordo com sua 
capacidade financeira.

Note-se que, em contrapartida aos direitos pre-
vistos, propomos aumentar o rol de exigências feitas 
aos conselheiros, a começar do próprio momento da 
candidatura. Assim, além de preencher os requisitos já 
descritos no ECA, acreditamos que o candidato deve 
reunir os seguintes predicativos: possuir alguma expe-
riência na área, conhecer o Estatuto, ter participado de 
eventos sobre a temática infanto-juvenil, possuir nível 
médio de escolaridade e ficha policial “limpa”.

Sabemos que a exigência de conclusão do ensino 
médio (ou educação básica na terminologia da área) 
pode soar elitista para alguns. Entretanto, ela nos pare-
ce imperativa diante da lamentável evidência de que o 
concluinte do ensino fundamental no Brasil não possui 
capacidade de decifrar textos, sem o que se torna quase 
impossível compreender, interpretar e aplicar o ECA.

Do conselheiro propriamente dito, julgamos lícito 
exigir dedicação exclusiva à tarefa de zelar pela prote-
ção dos direitos da criança e do adolescente. Propomos, 
também, que lhe seja vedado continuar no exercício 
do cargo caso sofra condenação criminal ou se torne 
réu em ação judicial relativa a crime contra criança ou 
adolescente ou a violência doméstica e familiar. De-
fendemos, ainda, eliminar a regalia de prisão especial 
que a lei lhe confere, por ser esse um privilégio dis-
criminatório e inconstitucional, na opinião dominante 
não só da doutrina, mas também da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal.

Entendemos que o rigor dessas exigências tem 
dois fundamentos básicos: a complexidade da tarefa, 
que demanda consciência do alcance das atribuições, 
interação com a sociedade civil e com o poder públi-
co, além de familiaridade com a lei e com as políticas 
públicas disponíveis; e a suscetibilidade do objeto, que 
é o resguardo dos direitos de uma clientela em pleno 
processo de desenvolvimento físico e mental. A soma 
desses fundamentos requer preparo, dedicação, integri-
dade moral e compromisso dos conselheiros para que 
esses órgãos cumpram devidamente o seu papel social.
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Aliás, encaramos os Conselhos Tutelares como 
parte fundamental do esforço de aperfeiçoar a demo-
cracia brasileira, assim enriquecida pela participação 
direta dos cidadãos na garantia dos direitos das pessoas 
que, em breve, serão responsáveis pelos destinos do 
País. Por isso mesmo, não nos parece admissível que 
o processo de escolha de seus membros seja relegado 
a segundo plano, como acontece hoje.

Propomos, então, disciplina mais detalhada do as-
sunto, a começar pela prescrição do sufrágio universal no 
processo de escolha, por meio de voto direto, secreto e 
facultativo. Defendemos, igualmente, a realização de elei-
ções simultâneas em todo o País, no primeiro domingo de 
outubro do ano seguinte ao dos pleitos estaduais. Temos 
que essa data simbólica pode trazer à memória do eleitor 
o ímpeto do voto, assim como a simultaneidade das elei-
ções pode ensejar o aumento do nível tanto de participação 
popular no processo de escolha dos conselheiros quan-
to de conscientização geral sobre a relevância do cargo.

Na tentativa de evitar o quadro de aparelhamento 
político dos Conselhos, ocorrência que sempre desvia 
o foco de atuação dos conselheiros do compromisso 
com a causa da infância, nossa proposta desautoriza 
a apresentação de chapas e o patrocínio político-par-
tidário das candidaturas. Além disso, atribui ao poder 
público o dever de zelar pela isonomia na divulgação 
das candidaturas e de estimular a participação dos 
eleitores no pleito mediante campanhas de esclare-
cimento veiculadas nos meios de comunicação lo-
cais. Veda, outrossim, a veiculação de propaganda 
eleitoral paga e a distribuição de material de campa-
nha, salvo folhetos, buscando reduzir ao máximo a 
ingerência do poder econômico nas eleições para o 
Conselho Tutelar.

Nela também contemplamos a previsão de su-
plentes, a ampliação do mandato dos conselheiros 
para quatro anos, a definição de critérios para resolver 
o resultado de empate nas urnas e a fixação da data 
de posse dos eleitos no pleito nacionalmente unificado. 
Prevemos, ainda, a participação da Justiça Eleitoral na 
realização do pleito, cuja condução já envolve os Con-
selhos de Direitos e o Ministério Público. Afinal, seria 
no mínimo estranho deixar à margem desse processo 
de exercício da cidadania nada menos do que o or-
ganismo criado para zelar pelo interesse público nas 
eleições e conhecido pela excelência de seus serviços.

No ensejo desta proposta de alteração do ECA, 
aproveitamos para sugerir que se separem em dois ar-
ticulados a infração constituída pelo descumprimento 
de determinação da autoridade judiciária ou do Con-
selho Tutelar da que se origina no descumprimento 
dos deveres inerentes ao poder familiar.

Esclarecemos, por fim, que este projeto resgata 
o trabalho desenvolvido pela então Senadora Patrícia 
Saboya, na relatoria da matéria junto à CCJ, que foi 
construído graças às contribuições e reflexões oferecidas 
pelo Fórum Colegiado dos Conselheiros Tutelares, pelo 
Conanda e pela Subsecretaria Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. Compartilhamos com aquela 
saudosa parlamentar a esperança de que os aperfeiço-
amentos ora propostos possam ajudar efetivamente a 
transformar em realidade o sonho de destinar às crian-
ças e aos adolescentes deste País o que de melhor 
existe em termos de recursos, criatividade e respeito.

Por tudo isso, esperamos que este projeto seja 
merecedor do entusiasmo e do aval dos nobres Con-
gressistas. – Senadora Lídice da Mata.

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:
....................................................................................

TÍTULO V 
Do Conselho Tutelar

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

....................................................................................
Art. 132. Em cada Município haverá, no mínimo, 

um Conselho Tutelar composto de cinco membros, es-
colhidos pela comunidade local para mandato de três 
anos, permitida uma recondução. (Redação dada pela 
Lei nº 8.242, de 12.10.1991)

Art. 133. Para a candidatura a membro do Con-
selho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos:

I – reconhecida idoneidade moral;
II – idade superior a vinte e um anos;
III – residir no município.
Art. 134. Lei municipal disporá sobre local, dia e 

horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusi-
ve quanto a eventual remuneração de seus membros.

Parágrafo único. Constará da lei orçamentária 
municipal previsão dos recursos necessários ao fun-
cionamento do Conselho Tutelar.

Art. 135. O exercício efetivo da função de conselheiro 
constituirá serviço público relevante, estabelecerá presun-
ção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, 
em caso de crime comum, até o julgamento definitivo.
....................................................................................
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CAPÍTULO II 
Das Atribuições do Conselho

Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar:
I – atender as crianças e adolescentes nas hipó-

teses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medi-
das previstas no art. 101, I a VII;

II – atender e aconselhar os pais ou responsá-
vel, aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII;

III – promover a execução de suas decisões, po-
dendo para tanto:

a) requisitar serviços públicos nas áreas de saú-
de, educação, serviço social, previdência, trabalho e 
segurança;

b) representar junto à autoridade judiciária nos 
casos de descumprimento injustificado de suas deli-
berações.

IV – encaminhar ao Ministério Público notícia 
de fato que constitua infração administrativa ou penal 
contra os direitos da criança ou adolescente;

V – encaminhar à autoridade judiciária os casos 
de sua competência;

VI – providenciar a medida estabelecida pela 
autoridade judiciária, dentre as previstas no art. 101, 
de I a VI, para o adolescente autor de ato infracional;

VII – expedir notificações;
VIII – requisitar certidões de nascimento e de 

óbito de criança ou adolescente quando necessário;
IX – assessorar o Poder Executivo local na ela-

boração da proposta orçamentária para planos e pro-
gramas de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente;

X – representar, em nome da pessoa e da família, 
contra a violação dos direitos previstos no art. 220, § 
3º, inciso II, da Constituição Federal;

 XI – representar ao Ministério Público para efeito 
das ações de perda ou suspensão do poder familiar, 
após esgotadas as possibilidades de manutenção 
da criança ou do adolescente junto à família natural. 
(Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

 Parágrafo único. Se, no exercício de suas atribui-
ções, o Conselho Tutelar entender necessário o afas-
tamento do convívio familiar, comunicará incontinenti 
o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações 
sobre os motivos de tal entendimento e as providên-
cias tomadas para a orientação, o apoio e a promoção 
social da família. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) 
....................................................................................

CAPÍTULO IV 
Da Escolha dos Conselheiros

Art. 139. O processo para a escolha dos membros 
do Conselho Tutelar será estabelecido em lei munici-
pal e realizado sob a responsabilidade do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
e a fiscalização do Ministério Público. (Redação dada 
pela Lei nº 8.242, de 12.10.1991)
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Dos Impedimentos

Art. 140. São impedidos de servir no mesmo Con-
selho marido e mulher, ascendentes e descendentes, 
sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o 
cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e en-
teado.

Parágrafo único. Estende-se o impedimento do 
conselheiro, na forma deste artigo, em relação à autori-
dade judiciária e ao representante do Ministério Público 
com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em 
exercício na comarca, foro regional ou distrital.
....................................................................................

TÍTULO VII 
Dos Crimes e Das Infrações Administrativas

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

CAPÍTULO II 
Das Infrações Administrativas

....................................................................................
Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, 

os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente 
de tutela ou guarda, bem assim determinação da au-
toridade judiciária ou Conselho Tutelar: (Expressão 
substituída pela Lei nº 12.010, de 2009) 

Pena – multa de três a vinte salários de referên-
cia, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.
....................................................................................

Art. 258. Deixar o responsável pelo estabelecimen-
to ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei 
sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais 
de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo: 

Pena – multa de três a vinte salários de referên-
cia; em caso de reincidência, a autoridade judiciária 
poderá determinar o fechamento do estabelecimento 
por até quinze dias.

Art. 258-A. Deixar a autoridade competente de 
providenciar a instalação e operacionalização dos ca-
dastros previstos no art. 50 e no § 11 do art. 101 desta 
Lei: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) 

Pena – multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 
3.000,00 (três mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.010, 
de 2009) 

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas a 
autoridade que deixa de efetuar o cadastramento de 
crianças e de adolescentes em condições de serem 
adotadas, de pessoas ou casais habilitados à adoção 
e de crianças e adolescentes em regime de acolhi-
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mento institucional ou familiar. (Incluído pela Lei nº 
12.010, de 2009) 

 Art. 258-B. Deixar o médico, enfermeiro ou di-
rigente de estabelecimento de atenção à saúde de 
gestante de efetuar imediato encaminhamento à auto-
ridade judiciária de caso de que tenha conhecimento 
de mãe ou gestante interessada em entregar seu filho 
para adoção: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) 

 Pena – multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 
3.000,00 (três mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.010, 
de 2009) 

 Parágrafo único. Incorre na mesma pena o fun-
cionário de programa oficial ou comunitário destinado 
à garantia do direito à convivência familiar que deixa 
de efetuar a comunicação referida no caput deste ar-
tigo. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) 
....................................................................................

Disposições Finais e Transitórias

....................................................................................
Art. 261. A falta dos conselhos municipais dos 

direitos da criança e do adolescente, os registros, ins-
crições e alterações a que se referem os arts. 90, pa-
rágrafo único, e 91 desta Lei serão efetuados perante 
a autoridade judiciária da comarca a que pertencer a 
entidade.

Parágrafo único. A União fica autorizada a re-
passar aos estados e municípios, e os estados aos 
municípios, os recursos referentes aos programas e 
atividades previstos nesta Lei, tão logo estejam criados 
os conselhos dos direitos da criança e do adolescente 
nos seus respectivos níveis.

Art. 262. Enquanto não instalados os Conselhos 
Tutelares, as atribuições a eles conferidas serão exer-
cidas pela autoridade judiciária.
....................................................................................
....................................................................................

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania; e de Direitos Humanos e Legisla-
ção Participativa, cabendo à última a decisão 
terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 632, DE 2011

Altera a Lei nº 4.737/65 (Código Elei-
toral) e a Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 120 e o § 2º da Lei nº 

4.737, de 16 de julho de 1965, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

Art. 120. Constituem a mesa receptora um 
presidente, um mesário e um secretário, no-

meados pelo juiz eleitoral sessenta dias antes 
da eleição, em audiência pública, anunciado 
pelo menos com cinco dias de antecedência.

§ 2º Serão nomeados no mesmo prazo 
deste artigo, dois suplentes para cada mesa 
receptora, os quais, de sobreaviso, somente 
a integrarão na ausência de quaisquer dos 
titulares.

§ 6º Os membros da mesa receptora se-
rão nomeados, de preferência entre os eleito-
res de um mesmo local de votação, e, dentre 
estes, os servidores públicos.

Art. 2º Acrescenta o art. 120-A na Lei nº 4.737, 
de 16 de julho de 1965.

Art. 120-A Os eleitores nomeados para 
compor as mesas receptoras de voto, de jus-
tificativa, as juntas eleitorais e os requisitados 
para auxiliar os seus trabalhos, inclusive aque-
les destinados a treinamento, preparação ou 
montagem de local de votação, receberão por 
hora trabalhada, o equivalente em pecúnia à 
uma hora de serviço do auxiliar judiciário da 
Justiça Eleitoral, podendo, ainda, optar pelos 
seguintes benefícios:

I – dois dias de folga;
II – isenção na taxa de concurso público;
III – critério de desempate em concurso 

público, o qual deverá constar obrigatoriamente 
nos seus editais.

IV – atividade extracurricular para es-
tudantes.

Art. 3º O § 2º do art. 123 da Lei nº 4.737, de 16 de 
julho de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação:

§ 2º Não comparecendo o presidente 
até as sete horas e trinta minutos, assumirá a 
presidência o primeiro mesário e, na sua fal-
ta ou impedimento, o segundo mesário e, por 
último, o secretário.

Art. 4º O art. 124 da Lei nº 4.737, de 16 de julho 
de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 124. As pessoas mencionadas no 
art. 120-A que não comparecerem no local, 
em dia e hora determinados para a realização 
de eleição, sem justa causa apresentada ao 
juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorre-
rão em multa equivalente ao valor em pecúnia 
de uma hora de serviço do auxiliar judiciário, 
multiplicada pelo número de horas trabalhadas 
na seção onde deveria ter atuado.
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§ 1º Se o faltoso for servidor público ou 
autárquico a pena será de suspensão de até 
15 (quinze) dias. 

§ 2º As penas previstas neste artigo se-
rão aplicadas em dobro se a mesa receptora 
deixar de funcionar por culpa dos faltosos.

§ 3º Será também aplicada em dobro a 
pena ao membro da mesa que abandonar os 
trabalhos no decurso da votação sem justa 
causa apresentada ao juiz até 3 (três) dias 
após a ocorrência.

Art. 5º Acrescenta o art. 130-A na Lei nº 4.737, 
de 16 de julho de 1965.

Art. 130-A Sempre que necessário os 
juízes eleitorais poderão convocar cidadãos 
para atuarem como mesários.

Art. 6º Revoga-se o art. 98 da Lei nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997.

Art. 7º Os custos decorrentes desta lei correrão 
por conta do fundo partidário e de dotações da Justiça 
Eleitoral, em percentual de 70% (setenta por cento) e 
30% (trinta por cento), respectivamente. 

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Esta lei tem por objetivo instituir a figura do me-
sário remunerado, ou seja, retribuir pecuniariamente 
aquele cidadão que trabalha no dia das eleições, na 
seção eleitoral, recepcionando o eleitor, identificando-
-o e autorizando-o a votar.

A necessidade de remunerar o mesário decorre 
do princípio de direito de que ninguém pode ser obri-
gado a trabalhar gratuitamente.

A presente lei propõe o pagamento ao mesário 
por horas trabalhadas, incluindo nesse saldo as horas 
utilizadas quando do treinamento de mesários.

Será tomado como parâmetro o valor-hora de um 
Auxiliar-Judiciário.

Além do pagamento em pecúnia será franqueado 
ao candidato a mesário mais um benefício que esco-
lherá alternativamente dentre os seguintes: um dia de 
folga; isenção na taxa de concurso público; critério de 
desempate em concurso público e atividade extracur-
ricular para estudantes.

Equipara-se a mesário para os efeitos desta lei 
aquelas pessoas que dão apóio às seções eleitorais.

A Constituição brasileira prescreve no art. 5º que 
todos os brasileiros são iguais em direitos e deveres, 
vedando discriminação de quaisquer naturezas. Sendo 
assim, não é aceitável que em um Estado Democrático 
de Direito o próprio Estado obrigue as pessoas a traba-

lharem gratuitamente pois, ainda que seja um serviço 
dos mais relevantes, haja vista o seu aspecto cívico, 
não menos digno é a força laboral do cidadão brasileiro.

O Direito pátrio veda em vários diplomas legis-
lativos o trabalho gratuito obrigatório, destacando-se 
a Lei nº 8.112/90 e a própria Constituição.

Por outro lado, o Código Penal tipifica como cri-
me o trabalho escravo, caracterizando-se esse como 
aquele de cunho gratuito e obrigatório.

Essa obrigatoriedade se justificou em um passado 
histórico não muito distante, hoje, século XXI, Consti-
tuição democrática, não mais. – Senador Paulo Davim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965

            Institui o Código Eleitoral.

 O Presidente da República, faço saber que san-
ciono a seguinte Lei, aprovada pelo Congresso Nacio-
nal, nos termos do art. 4º, caput, do Ato Institucional, 
de 9 de abril de 1964.

CAPÍTULO II 
Das Mesas Receptoras

Art. 120. Constituem a mesa receptora um presi-
dente, um primeiro e um segundo mesários, dois se-
cretários e um suplente, nomeados pelo juiz eleitoral 
sessenta dias antes da eleição, em audiência pública, 
anunciado pelo menos com cinco dias de antecedên-
cia. (Redação dada pela Lei nº 4.961, de 4.5.1966)

 § 1º Não podem ser nomeados presidentes e 
mesários:

 I – os candidatos e seus parentes ainda que por 
afinidade, até o segundo grau, inclusive, e bem assim 
o cônjuge;

 II – os membros de diretórios de partidos desde 
que exerça função executiva;

 III – as autoridades e agentes policiais, bem 
como os funcionários no desempenho de cargos de 
confiança do Executivo;

 IV – os que pertencerem ao serviço eleitoral.
 § 2º Os mesários serão nomeados, de preferên-

cia entre os eleitores da própria seção, e, dentre estes, 
os diplomados em escola superior, os professores e 
os serventuários da Justiça.

 § 3º O juiz eleitoral mandará publicar no jornal 
oficial, onde houver, e, não havendo, em cartório, as 
nomeações que tiver feito, e intimará os mesários atra-
vés dessa publicação, para constituírem as mesas no 
dia e lugares designados, às 7 horas.

 § 4º Os motivos justos que tiverem os nomeados 
para recusar a nomeação, e que ficarão a livre apre-
ciação do juiz eleitoral, somente poderão ser alegados 

OUTUBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL274



40682 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2011

até 5 (cinco) dias a contar da nomeação, salvo se so-
brevindos depois desse prazo.

 § 5º Os nomeados que não declararem a exis-
tência de qualquer dos impedimentos referidos no § 1º 
incorrem na pena estabelecida pelo Art. 310.

Art. 123. Os mesários substituirão o presidente, 
de modo que haja sempre quem responda pessoal-
mente pela ordem e regularidade do processo eleitoral, 
e assinarão a ata da eleição.

 § 1º O presidente deve estar presente ao ato 
de abertura e de encerramento da eleição, salvo for-
ça maior, comunicando o impedimento aos mesários 
e secretários pelo menos 24 (vinte e quatro) horas 
antes da abertura dos trabalhos, ou imediatamente, 
se o impedimento se der dentro desse prazo ou no 
curso da eleição.

 § 2º Não comparecendo o presidente até as 
sete horas e trinta minutos, assumirá a presidência 
o primeiro mesário e, na sua falta ou impedimento, o 
segundo mesário, um dos secretários ou o suplente.

 § 3º Poderá o presidente, ou membro da mesa 
que assumir a presidência, nomear ad hoc, dentre os 
eleitores presentes e obedecidas as prescrições do § 
1º, do Art. 120, os que forem necessários para com-
pletar a mesa.

Art. 124. O membro da mesa receptora que não 
comparecer no local, em dia e hora determinados para 
a realização de eleição, sem justa causa apresentada 
ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na 
multa de 50% (cinqüenta por cento) a 1 (um) salário-
-mínimo vigente na zona eleitoral cobrada mediante 
sêlo federal inutilizado no requerimento em que fôr 
solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal.

 § 1º Se o arbitramento e pagamento da multa 
não fôr requerido pelo mesário faltoso, a multa será 
arbitrada e cobrada na forma prevista no artigo 367.

 § 2º Se o faltoso fôr servidor público ou autár-
quico, a pena será de suspensão até 15 (quinze) dias.

 § 3º As penas previstas neste artigo serão aplica-
das em dôbro se a mesa receptora deixar de funcionar 
por culpa dos faltosos.

 § 4º Será também aplicada em dôbro observado 
o disposto nos §§ 1º e 2º, a pena ao membro da mesa 
que abandonar os trabalhos no decurso da votação 
sem justa causa apresentada ao juiz até 3 (três) dias 
após a ocorrência.
....................................................................................

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece normas para as eleições.

Art. 98. Os eleitores nomeados para compor as 
Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisita-
dos para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do 

serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Elei-
toral, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer 
outra vantagem, pelo dobro dos dias de convocação.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 633, DE 2011

Acrescenta artigo à Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), para prever o direito de pessoas 
cadastradas a informações sobre condena-
dos por qualquer crime praticado com violên-
cia ou contra a liberdade sexual de criança e 
adolescente, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Título VII da Lei nº 8.069, de 13 de julho 

de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), passa a 
vigorar acrescido de “Capítulo III”, nos seguintes termos:

“TÍTULO VII 
Dos Crimes e Das Infrações Administrativas

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

CAPÍTULO III 
Do acesso a Informações sobre Condenados por 
Crime Cometido Contra a Criança ou Adolescente

Art. 258-C As pessoas cadastradas na 
forma deste artigo podem ter acesso a banco 
de dados sobre condenados em processo ju-
dicial transitado em julgado por qualquer crime 
praticado com violência ou contra a liberdade 
sexual de criança ou adolescente, que conterá 
as seguintes informações:

I – nome completo;
II – data de nascimento;
III – nome da mãe;
IV– endereço residencial;
V – endereço do local onde trabalha ou 

estuda, quando for o
caso;
VI – crime pelo qual foi condenado;
VII – antecedentes criminais;
VIII – perfil psicológico;
IX – critérios biotipológicos e sinais de 

relevância;
X – fotografia em cores.
§ 1º Todo condenado pelos crimes referi-

dos no caput deste artigo, após o cumprimento 
da pena, deverá manter atualizadas as infor-
mações constantes dos respectivos incisos 
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junto ao juízo da execução competente, sob 
pena de responsabilização nos termos desta 
Lei, salvo se já alcançado pela reabilitação 
(art. 93 do Código Penal).

§ 2º O banco de dados a que se refere 
o caput deste artigo ficará acessível em sítio 
eletrônico na internet e trará informações dos 
condenados em todo o território nacional, per-
mitindo a realização de pesquisa por código 
postal ou circunscrição geográfica, conforme 
o disposto em regulamento.

§ 3º O acesso às informações de que 
trata este artigo deverá ser:

I – precedido de cadastro e registro no 
sítio eletrônico, para o qual se exigirão infor-
mações capazes de assegurar a correta iden-
tificação e localização do consulente;

II – disponibilizado a Juizados e Varas 
Criminais, Vara de Infância e Juventude, Con-
selhos Tutelares e Delegacias da Criança e do 
Adolescente.

§ 4º O descumprimento do disposto neste 
artigo sujeitará criminal e administrativamente 
os responsáveis por ação ou omissão.

Art. 2º A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 241-F:

“Art. 241-F. Deixar de fornecer ou atua-
lizar as informações de que trata o art. 258-C 
desta Lei:

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) 
anos, e multa.”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor sessenta dias após 
a data de sua publicação.

Justificação

A intenção principal deste projeto de lei é usar 
o sistema informatizado para traçar um perfil dos in-
fratores que cometem crimes graves contra criança e 
adolescente, através do cruzamento dos dados cadas-
trados com as informações fornecidas pelas vítimas, 
se houver alguma reincidência.

Os dados exigidos dos condenados também fa-
cilitarão o trabalho dos órgãos do Judiciário bem como 
sensibilizarão a comunidade, a fim de reduzir a incidência 
e o impacto da violência contra crianças e adolescentes.

A qualificação do apenado deverá ser feita com 
características biotipológicas, como cabelos, olhos, cor 
de pele, estatura, tatuagens, cicatrizes, entre outras, 
com a finalidade de evitar, por exemplo, problemas 
decorrentes de homonímia.

A violência contra crianças e adolescentes é uma 
realidade dolorosa, que precisa ser controlada, para evitar-
mos a repetição de crimes graves praticados contra eles.

As marcas físicas, emocionais e psicológicas 
da violência podem ter sérias implicações no desen-
volvimento da criança e do adolescente, na sua saú-
de e capacidade de aprendizagem. Alguns estudos 
da Organização das Nações Unidas (ONU) mostram 
que o fato de ter sofrido atos de violência na infância 
e juventude está relacionado com comportamentos 
de risco no futuro, tais como o consumo de tabaco, o 
abuso de álcool e drogas, inatividade física e obesida-
de. Ademais, estes comportamentos contribuem para 
algumas das principais causas de doença e de morte, 
nomeadamente para certos cancros, depressão, sui-
cídio e problemas cardiovasculares.

“A melhor forma de tratar do problema da 
violência contra as crianças e adolescentes é 
impedir que aconteça”, diz o Professor Paulo 
Sérgio Pinheiro, perito independente nomea-
do pelo Secretário-Geral da ONU. Destaca, 
ainda, que “todas as pessoas têm um papel a 
desempenhar nesta causa, mas cabe ao Es-
tado assumir a principal responsabilidade. Isso 
significa proibir todas as formas de violência 
contra as crianças, onde quer que aconteça 
e independentemente de quem a pratica, e 
investir em programas de prevenção para en-
frentar as causas que lhe estão subjacentes”.

Conclamamos, por conseguinte, os ilustres Pares 
para aprovação deste projeto de lei, que visa monitorar 
os crimes graves cometidos contra menores de 18 anos, 
tipificados no Estatuto da Criança e do Adolescente e 
Código Penal, para prevenir e responder eficazmente 
a outras situações semelhantes que venham ocorrer. 
– Senador Paulo Davim.

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.

....................................................................................
Art. 258-B. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigen-

te de estabelecimento de atenção à saúde de gestan-
te de efetuar imediato encaminhamento à autoridade 
judiciária de caso de que tenha conhecimento de mãe 
ou gestante interessada em entregar seu filho para 
adoção: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

 Pena – multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 3.000,00 
(três mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) 
....................................................................................
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Art. 241-E. Para efeito dos crimes previstos nesta 
Lei, a expressão “cena de sexo explícito ou pornográfi-
ca” compreende qualquer situação que envolva criança 
ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais 
ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma 
criança ou adolescente para fins primordialmente se-
xuais. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)
....................................................................................

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania e, nos termos do art. 49, I, de Di-
reitos Humanos e Legislação Participativa, em 
decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 634, DE 2011

Dispõe sobre royalties e participação 
especial devidos em função da produção de 
petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos 
fluidos sob o regime de concessão no mar 
territorial, na zona econômica exclusiva e na 
plataforma continental, e sobre os royalties 
devidos sob o regime de partilha de produ-
ção, em áreas do pré-sal e em áreas estraté-
gicas, instituído pela Lei no 12.351, de 22 de 
dezembro de 2010, para os Estados, Distrito 
Federal, Municípios e órgãos da administra-
ção direta da União e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta dispõe sobre o pagamento de royal-

ties e participação especial devidos em função da pro-
dução de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos 
fluidos sob o regime de concessão no mar territorial, 
na zona econômica exclusiva e na plataforma conti-
nental, e sobre os royalties devidos sob o regime de 
partilha de produção, em áreas do pré-sal e em áreas 
estratégicas, instituído pela Lei no 12.351, de 22 de 
dezembro de 2010, para os Estados, Distrito Federal, 
Municípios e órgãos da administração direta da União, 
e dá outras providências.

Art. 2º Os royalties correspondem à compensa-
ção financeira devida aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, bem como a órgãos da administração 
direta da União pela exploração de petróleo, de gás 
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos de que trata 
o § 1º do art. 20 da Constituição, vedada sua inclusão 
no cálculo do custo em óleo.

§ 1º Os royalties serão pagos mensalmente pelo 
contratado sob o regime de concessão ou partilha de 
produção, em moeda nacional, a partir da data de início 
da produção comercial de cada campo, em montante 
correspondente a quinze por cento da produção de 
petróleo ou gás natural.

§ 2º Os critérios para o cálculo do valor dos royal-
ties serão estabelecidos em ato do Poder Executivo, 
em função dos preços de mercado do petróleo, gás 
natural ou condensado, das especificações do produto 
e da localização do campo.

§ 3º A queima de gás em flares, em prejuízo de 
sua comercialização, e a perda de produto ocorrida 
sob a responsabilidade do contratado serão incluídas 
no volume total da produção a ser computada para 
cálculo dos royalties devidos.

§ 4º É vedado, em qualquer hipótese, o ressarci-
mento dos royalties, bem como sua inclusão no cál-
culo do custo em óleo.

§ 5º Os royalties contratado sob o regime de 
concessão ou partilha de produção, quando a lavra 
ocorrer na plataforma continental, serão distribuídos 
da seguinte forma:

I – 25% (vinte e cinco por cento) ao Estado produto-
res confrontantes com a plataforma continental 
onde se realizar a produção;

II – 6% (seis por cento) aos Municípios produtores 
confrontantes com a plataforma continental onde 
se realizar a produção;

III – 3% (cinco por cento) aos Municípios que sejam 
afetados pelas operações de embarque e de-
sembarque de petróleo, gás natural e de outros 
hidrocarbonetos fluidos, na forma e critério es-
tabelecidos pela ANP;

IV – 22% (vinte e dois por cento) para constituição 
de fundo especial, a ser distribuído entre todos 
os Estados e Distrito Federal de acordo com o 
critério de repartição do Fundo de Participação 
dos Estados e Distrito Federal, de que trata o art. 
159 da Constituição;

V – 22% (vinte e dois por cento) para constituição de 
fundo especial, a ser distribuído entre todos os 
Municípios de acordo com o critério de partilha 
do Fundo de Participação dos Municípios, de que 
trata o art. 159 da Constituição;

VI – 22% (vinte por cento) para a União, a ser des-
tinado ao Fundo Social, instituído pela Lei nº 
12.351, de 2010, deduzidas as parcelas desti-
nadas aos órgãos específicos da administração 
direta da União, nos termos do regulamento do 
Poder Executivo.

§ 3º Os royalties devidos nos contratos firmados 
sob o regime de concessão ou partilha de produção, 
quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios, ilhas 
fluviais e lacustres, serão distribuídos na forma prevista 
na Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.
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Art. 3º Os royalties devidos nos contratos cele-
brados antes da publicação desta lei serão regulados 
pela legislação em vigor à época da contratação.

Art. 4º A participação especial constitui compen-
sação financeira extraordinária devida pelos conces-
sionários de exploração e produção de petróleo ou 
gás natural, nos casos de grande volume de produ-
ção ou de grande rentabilidade, conforme os critérios 
definidos em regulamento do Poder Executivo, e será 
paga, com relação a cada campo de uma dada área 
de concessão, a partir do trimestre em que ocorrer a 
data de início da respectiva produção. 

§ 1º A participação especial será aplicada sobre a 
receita bruta da produção, deduzidos os royalties, os in-
vestimentos na exploração, os custos operacionais, a de-
preciação e os tributos previstos na legislação em vigor.

§ 2º Os recursos da participação especial serão 
distribuídos na seguinte proporção:

I – 40% (quarenta por cento) para constituição de 
fundo especial, a ser distribuído entre todos os 
Estados e Distrito Federal de acordo com o cri-
tério de repartição do Fundo de Participação dos 
Estados e Distrito Federal, de que trata o art. 159 
da Constituição;

II – 40% (quarenta por cento) para o Estado onde 
ocorrer a produção em terra, ou confrontante 
com a plataforma continental onde se realizar 
a produção;

III – 10% (dez por cento) para constituição de fundo 
especial, a ser distribuído entre todos os Muni-
cípios de acordo com o critério de partilha do 
Fundo de Participação dos Municípios, de que 
trata o art. 159 da Constituição; 

IV – 10% (dez por cento) para o Município onde ocorrer 
a produção em terra, ou confrontante com a pla-
taforma continental onde se realizar a produção. 

Art. 5º O Decreto-Lei no 1.578, de 11 de outubro de 
1977, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 3º-A:

“Art. 3o-A. A alíquota do imposto inciden-
te sobre petróleo, inclusive lubrificantes, com-
bustíveis líquidos e gasosos dele derivados, 
e sobre o gás natural, é de 30% (trinta por 
cento), facultado ao Poder Executivo reduzi-la 
ou aumentá-la, para atender aos objetivos da 
política cambial e do comércio exterior.

§ 1º Em caso de redução, a alíquota 
constante do caput não poderá inferior a 10% 
(dez por cento)

§ 2º Em caso de elevação, a alíquota não 
poderá ser superior a cinco vezes o percentual 
fixado no caput. (NR)” 

Art. 6º A União prestará apoio financeiro a todos os 
Municípios mediante repasse de montante de recursos 
equivalente a 50% (cinquenta por cento) do produto 
de sua arrecadação do Imposto sobre a Exportação 
que resulte da aplicação do disposto no art.3º-A, do 
Decreto-Lei no 1.578, de 11 de outubro de 1977, ob-
servado o seguinte:

I – os recursos serão repassados segundo os mes-
mos critérios de rateio adotados pelo Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM) e serão ob-
servadas as demais condições para sua apura-
ção e divulgação, inclusive distribuídos as cotas 
na mesma data de crédito e levando em conta a 
arrecadação do Imposto de Exportação realizada 
no mesmo período em que for arrecadado os Im-
posto de Renda e de Produtos Industrializados;

II – será incluída dotação no orçamento de cada exer-
cício financeiro para atender aos repasses de 
que trata este artigo, sob pena de crime de res-
ponsabilidade; e

III – não será aplicada qualquer vinculação aos recur-
sos transferidos na forma deste artigo, nem para 
fins de pagamento de dívida renegociada junto 
ao Tesouro Nacional. 

Art. 7º A União prestará apoio financeiro a todos 
os Estados e ao Distrito Federal mediante repasse de 
montante de recursos equivalente a 50% (cinquenta 
por cento) do produto de sua arrecadação do Imposto 
sobre a Exportação que resulte da aplicação do dis-
posto no art.3º-A, do Decreto-Lei no 1.578, de 11 de 
outubro de 1977, observado o seguinte:

I – os recursos serão repassados segundo os mes-
mos critérios de rateio adotados pelo Fundo 
de Participação dos Estados (FPE) e serão 
observadas as demais condições para sua 
apuração e divulgação, inclusive distribuídos 
as cotas na mesma data de crédito e levando 
em conta a arrecadação do Imposto de Expor-
tação realizada no mesmo período em que for 
arrecadado os Imposto de Renda e de Produ-
tos Industrializados;

II – será incluída dotação no orçamento de cada exer-
cício financeiro para atender aos repasses de 
que trata este artigo, sob pena de crime de res-
ponsabilidade; e 

III – não será aplicada qualquer vinculação aos recur-
sos transferidos na forma deste artigo, nem para 
fins de pagamento de dívida renegociada junto 
ao Tesouro Nacional. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Justificação

O objetivo deste projeto de lei é fortalecer a fe-
deração brasileira ao destinar de forma harmônica e 
equilibrada parcela da riqueza nacional gerada por 
recursos naturais para todos os Estados e Municípios. 

O projeto regulamenta o pagamento de royalties 
e participações especiais devidos pela produção de 
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos sob o regime de concessão e partilha de pro-
dução, bem como dispõe sobre sua distribuição. 

A presente proposta justifica-se, por um lado, 
tendo em vista o veto do Presidente Lula ao art. 64 da 
Revisão Final do PL nº 5.940/2009, que criou uma la-
cuna neste PL em relação à distribuição dos royalties. 
Por outro lado, as diversas propostas que tramitam na 
câmara dos deputados e no Senado Federal não aten-
derem ao equilíbrio federativo, posto que penaliza os 
Estados produtores. 

Ademais, o Projeto aprovado no Congresso Na-
cional não definiu a alíquota a ser cobrada a título de 
royalties, inviabilizando as licitações das novas jazidas 
da camada pré-sal, sob o regime de partilha de produção. 

Adicionalmente, há que se destacar que este texto 
conserva, no essencial, o acordo celebrado pelo Presi-
dente Lula como os Estados produtores e não produtores. 

Mantivemos a proposta do Presidente Lula de ele-
var de 10% para 15% o percentual devido em função dos 
royalties. Entretanto, preserva o ato jurídico perfeito ao 
estabelecer que o percentual devidos nos contratos ce-
lebrados antes da entrada em vigor desta lei continuará 
a ser dez por cento, podendo a ANP, reduzi-lo até um 
mínimo de cinco por cento do volume total da produção. 

Há que se ressaltar, ainda, que enquanto o PL 
nº 8.051/2010 estabelece regras de distribuição para 
os royalties apenas no regime de partilha, este novo 
PL fixa regras tanto para o regime de partilha de pro-
dução quanto para o regime de concessão. 

Ademais, aquele projeto só cuidava da distribui-
ção de royalties, enquanto este trata também da par-
ticipação especial. Aqui há uma mudança significativa. 
A mudança no marco regulatório do pré-sal ensejou 
uma justa reivindicação dos Estados e municípios não 
produtores por maior participação nas rendas gover-
namentais do petróleo. 

Para resolver essa demanda, propomos que a 
parcela da União nas participações especiais (50%) 
seja integramente destinada a esses entes da federa-
ção, visto que para o pré-sal não haverá participações 
especiais e sim o chamado equivalente em óleo, que 
será integralmente destinado à União

Importante ressaltar que Estados produtores e 
não produtores não devem digladiar-se enquanto a 
União concentra poderes. Em 2008, por exemplo, 54% 

das receitas arrecadadas ficaram com a União, 27% 
com os Estados e 19% com os Municípios. Produtores 
e não produtores precisam se unir para convencer o 
Governo Federal. A guerra federativa não interessa a 
ninguém. O pré-sal é nosso passaporte para o futuro, 
e não pode ser o pomo da discórdia.

A presente proposta resguarda o parágrafo 1º do 
artigo 20 da CF, com os Estados e Municípios produ-
tores e confrontantes recebendo uma parcela diferen-
ciada dos demais entes federativos. Não obstante, os 
demais entes federados passarão a receber, por esta 
proposta, parcela significativa dos recursos arrecada-
dos, comparativamente ao que recebiam em relação 
ao disposto na Lei do Petróleo (Lei nº 9.478/1997), 
especialmente porque, além de royalties, passam a 
receber também participação especial.

Dados da Empresa de Pesquisa Energética – EPE 
revelam que a produção de petróleo saltará de 2,030 
milhões de barris por dia (bbl/dia) para 3,68 m bbl/dia 
em 2015 e 6,093 milhões bbl/dia.

Em 2010, os royalties geram R$ 9,9 bilhões e 
as participações especiais renderam R$ 11,7 bilhões, 
o que totalizou R$ 21,6 bilhões. Esses valores aumen-
tarão nos próximos anos.

Royalties e Participações Especiais – 2010-
2010 – Em milhões

Royalties Participação 
Especial

TOTAL

2010 9.930 11.670 21.600
2015 18.010 21.167 39.178
2020 26.414 31.043 61.897

Fonte: Consultoria Legislativa do Senado Federal.
OBS 1: A Lei nº 12.351/2010 extinguiu a participação 
especial e criou o excedente em óleo, integralmente 
apropriado pela União. 
OBS 2: Adicionamos à participação especial o exce-
dente em óleo, estimado em 50%.

Tendo como referência esse aumento de produção 
e de receita, o presente projeto visa promover uma distri-
buição mais equitativa entre as unidades da Federação. 

A aprovação deste projeto pode ajudar decisiva-
mente a resolver o impasse federativo causado pelas 
questão dos royalties, razão peço o apoio dos meus 
nobres pares.

Também é objetivo deste projeto de lei destinar 
parcela da riqueza nacional gerada por recursos natu-
rais e destinada ao exterior para fortalecer a federação 
brasileira. A proposta trata da incidência do imposto 
nacional sobre exportações de petróleo e seus deriva-
dos, fixando a alíquota em 30%, podendo ser reduzida 
a 10%. Para atender aos objetivos da política cambial 
e do comércio exterior, o projeto mantém a sistemáti-
ca atual de permitir a elevação imposto para até cinco 
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vezes o percentual fixado na lei (art. 3º do Decreto-Lei 
no 1.578, de 11 de outubro de 1977). 

Ao mesmo tempo, a proposta cria uma transferên-
cia extraordinária e complementar do FPE e do FPM, 
que deverá ser composto por recursos equivalentes 
ao que a União vier a arrecadar com o imposto sobre 
exportação de óleo e gás, metade para cada fundo, e 
sem ferir a vedação constitucional para vincular a ar-
recadação originária do imposto. Portanto, é uma pro-
posta que exige que os recursos naturais exportados 
passem a dar uma contribuição mínima à federação 
brasileira, beneficiando especialmente os governos 
das regiões menos desenvolvidas e de menor porte, 
os mais dependentes do FPE e do FPM.

De acordo com a Constituição Federal, o Impos-
to da União sobre Exportações não necessita atender 
ao princípio da anualidade tributária. Daí porque a 
aprovação desta proposição poderia trazer benefícios 
imediatos ao Brasil.

Atualmente, o imposto sobre exportações sobre 
petróleo e derivados tem alíquota zero. Em 2010, a ex-
portações de petróleo e combustíveis atingiram US$ 22,9 
bilhões; até Junho de 2011, somaram US$ 14,9 bilhões. 
Estimamos que, com a alíquota de 10%, o imposto so-
bre as exportações de petróleo e derivados pode gerar 
de R$ 4,02 bilhões a R$ 5,7 bilhões por ano, os quais 
poderiam ser destinados aos Estados não produtores 
de petróleo, nos mesmos critérios do FPE/FPM.

Como o petróleo é uma commodity, cujo preço é 
definido internacionalmente, esta tributação não seria 
questionada pela com OMC. 

As descobertas de petróleo na camada pré-sal 
representam uma grande conquista do povo brasileiro. 
A alteração no marco regulatório do petróleo, porém, 
pode mergulhar o Brasil numa indesejada guerra fe-
derativa. Considero que o prés-sal é nosso passaporte 
para o futuro, e não pode ser o pomo da discórdia. A 
aprovação deste projeto pode ajudar decisivamente a 
resolver o impasse federativo causado pelas questão 
dos royalties.

Em face dos benefícios políticos e econômicos 
decorrentes da cobrança do Imposto de Exportação 
sobre o petróleo, pedimos o apoio dos nobres Mem-
bros desta Casa para que esta iniciativa seja transfor-
mada em lei o mais rapidamente possível. – Senador 
Lindbergh Farias.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997

Mensagem de veto

Dispõe sobre a política energética na-
cional, as atividades relativas ao monopólio 

do petróleo, institui o Conselho Nacional de 
Política Energética e a Agência Nacional do 
Petróleo e dá outras providências.

 O Presidente da República, Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:
....................................................................................

Seção VI 
Das Participações

 Art. 45. O contrato de concessão disporá sobre 
as seguintes participações governamentais, previstas 
no edital de licitação:

 I – bônus de assinatura;
 II – royalties;
 III – participação especial;
 IV – pagamento pela ocupação ou retenção de 

área.
 § 1º As participações governamentais constan-

tes dos incisos II e IV serão obrigatórias.
 § 2º As receitas provenientes das participações 

governamentais definidas no caput, alocadas para ór-
gãos da administração pública federal, de acordo com 
o disposto nesta Lei, serão mantidas na Conta Única 
do Governo Federal, enquanto não forem destinadas 
para as respectivas programações.

 § 3º O superávit financeiro dos órgãos da admi-
nistração pública federal referidos no parágrafo ante-
rior, apurado em balanço de cada exercício financeiro, 
será transferido ao Tesouro Nacional.

 Art. 46. O bônus de assinatura terá seu valor mí-
nimo estabelecido no edital e corresponderá ao paga-
mento ofertado na proposta para obtenção da conces-
são, devendo ser pago no ato da assinatura do contrato.

 Art. 47. Os royalties serão pagos mensalmente, em 
moeda nacional, a partir da data de início da produção 
comercial de cada campo, em montante correspondente 
a dez por cento da produção de petróleo ou gás natural.

 § 1º Tendo em conta os riscos geológicos, as 
expectativas de produção e outros fatores pertinentes, 
a ANP poderá prever, no edital de licitação correspon-
dente, a redução do valor dos royalties estabelecido no 
caput deste artigo para um montante correspondente 
a, no mínimo, cinco por cento da produção.

 § 2º Os critérios para o cálculo do valor dos royal-
ties serão estabelecidos por decreto do Presidente da 
República, em função dos preços de mercado do pe-
tróleo, gás natural ou condensado, das especificações 
do produto e da localização do campo.

 § 3º A queima de gás em flares, em prejuízo de 
sua comercialização, e a perda de produto ocorrida 
sob a responsabilidade do concessionário serão in-
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cluídas no volume total da produção a ser computada 
para cálculo dos royalties devidos.

 Art. 48. A parcela do valor do royalty, previsto 
no contrato de concessão, que representar cinco por 
cento da produção, correspondente ao montante mí-
nimo referido no § 1º do artigo anterior, será distribuí-
da segundo os critérios estipulados pela Lei nº 7.990, 
de 28 de dezembro de 1989. (Vide Lei nº 10.261, de 
2001) (Vide Decreto nº 7.403, de 2010)

 Art. 49. A parcela do valor do royalty que ex-
ceder a cinco por cento da produção terá a seguinte 
distribuição: (Vide Lei nº 10.261, de 2001)

 I – quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, 
rios, ilhas fluviais e lacustres:

 a) cinqüenta e dois inteiros e cinco décimos por 
cento aos Estados onde ocorrer a produção;

 b) quinze por cento aos Municípios onde ocor-
rer a produção;

 c) sete inteiros e cinco décimos por cento aos 
Municípios que sejam afetados pelas operações de 
embarque e desembarque de petróleo e gás natural, 
na forma e critério estabelecidos pela ANP;

 d) vinte e cinco por cento ao Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia para financiar programas de amparo 
à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico 
aplicados à indústria do petróleo;

 d) 25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia, para financiar programas de 
amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento 
tecnológico aplicados à indústria do petróleo, do gás 
natural e dos biocombustíveis; (Redação dada pela Lei 
nº 11.097, de 2005)

 d) 25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia para financiar programas de amparo 
à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico 
aplicados à indústria do petróleo, do gás natural, dos 
biocombustíveis e à indústria petroquímica de primeira 
e segunda geração, bem como para programas de mes-
ma natureza que tenham por finalidade a prevenção e a 
recuperação de danos causados ao meio ambiente por 
essas indústrias; (Redação dada pela Lei nº 11.921, de 
2009) (Vide Decreto nº 7.403, de 2010)

 II – quando a lavra ocorrer na plataforma con-
tinental:

 a) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento 
aos Estados produtores confrontantes;

 b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento 
aos Municípios produtores confrontantes;

 c) quinze por cento ao Ministério da Marinha, para 
atender aos encargos de fiscalização e proteção das 
áreas de produção; (Vide Decreto nº 7.403, de 2010)

 d) sete inteiros e cinco décimos por cento aos 
Municípios que sejam afetados pelas operações de 

embarque e desembarque de petróleo e gás natural, 
na forma e critério estabelecidos pela ANP;

 e) sete inteiros e cinco décimos por cento para 
constituição de um Fundo Especial, a ser distribuído 
entre todos os Estados, Territórios e Municípios;

 f) vinte e cinco por cento ao Ministério da Ciência 
e Tecnologia, para financiar programas de amparo à 
pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico 
aplicados à indústria do petróleo.

 f) 25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia, para financiar programas de 
amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento 
tecnológico aplicados à indústria do petróleo, do gás 
natural e dos biocombustíveis. (Redação dada pela Lei 
nº 11.097, de 2005)

 f) 25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia para financiar programas de amparo 
à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico 
aplicados à indústria do petróleo, do gás natural, dos 
biocombustíveis e à indústria petroquímica de primeira 
e segunda geração, bem como para programas de mes-
ma natureza que tenham por finalidade a prevenção e a 
recuperação de danos causados ao meio ambiente por 
essas indústrias. (Redação dada pela Lei nº 11.921, de 
2009) (Vide Decreto nº 7.403, de 2010)

 § 1° Do total de recursos destinados ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia, serão aplicados no mínimo 
quarenta por cento em programas de fomento à capa-
citação e ao desenvolvimento científico e tecnológico 
nas regiões Norte e Nordeste.

 § 1o Do total de recursos destinados ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia serão aplicados, no mínimo, 40% 
(quarenta por cento) em programas de fomento à capa-
citação e ao desenvolvimento científico e tecnológico 
das regiões Norte e Nordeste, incluindo as respectivas 
áreas de abrangência das Agências de Desenvolvimento 
Regional. (Redação dada pela Lei nº 11.540, de 2007)

 § 2° O Ministério da Ciência e Tecnologia adminis-
trará os programas de amparo à pesquisa científica e ao 
desenvolvimento tecnológico previstos no caput deste 
artigo, com o apoio técnico da ANP, no cumprimento do 
disposto no inciso X do art. 8º, e mediante convênios 
com as universidades e os centros de pesquisa do País, 
segundo normas a serem definidas em decreto do Pre-
sidente da República. (Vide Decreto nº 7.403, de 2010)

§ 3o Nas áreas localizadas no pré-sal contratadas 
sob o regime de concessão, a parcela dos royalties 
que cabe à administração direta da União será des-
tinada integralmente ao fundo de natureza contábil e 
financeira, criado por lei específica, com a finalidade 
de constituir fonte de recursos para o desenvolvimento 
social e regional, na forma de programas e projetos nas 
áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento da 
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educação, da cultura, do esporte, da saúde pública, 
da ciência e tecnologia, do meio ambiente e de mitiga-
ção e adaptação às mudanças climáticas, vedada sua 
destinação aos órgãos específicos de que trata este 
artigo. (Redação dada pela Lei nº 12.351, de 2010) 
(Vide Decreto nº 7.403, de 2010)

 Art. 50. O edital e o contrato estabelecerão que, 
nos casos de grande volume de produção, ou de gran-
de rentabilidade, haverá o pagamento de uma partici-
pação especial, a ser regulamentada em decreto do 
Presidente da República. (Vide Lei nº 10.261, de 2001)

 § 1º A participação especial será aplicada sobre 
a receita bruta da produção, deduzidos os royalties, 
os investimentos na exploração, os custos operacio-
nais, a depreciação e os tributos previstos na legisla-
ção em vigor.

 § 2º Os recursos da participação especial serão 
distribuídos na seguinte proporção:

 I – quarenta por cento ao Ministério de Minas e 
Energia, para o financiamento de estudos e serviços 
de geologia e geofísica aplicados à prospecção de 
petróleo e gás natural, a serem promovidos pela ANP, 
nos termos dos incisos II e III do art. 8°; 

 I – 40% (quarenta por cento) ao Ministério de 
Minas e Energia, sendo 70% (setenta por cento) para 
o financiamento de estudos e serviços de geologia e 
geofísica aplicados à prospecção de combustíveis fós-
seis, a serem promovidos pela ANP, nos termos dos 
incisos II e III do art. 8o desta Lei, e pelo MME, 15% 
(quinze por cento) para o custeio dos estudos de pla-
nejamento da expansão do sistema energético e 15% 
(quinze por cento) para o financiamento de estudos, 
pesquisas, projetos, atividades e serviços de levanta-
mentos geológicos básicos no território nacional; (Re-
dação dada pela lei nº 10.848, de 2004)

 II – dez por cento ao Ministério do Meio Am-
biente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, 
destinados ao desenvolvimento de estudos e projetos 
relacionados com a preservação do meio ambiente e 
recuperação de danos ambientais causados pelas ati-
vidades da indústria do petróleo;

II – 10% (dez por cento) ao Ministério do Meio 
Ambiente, destinados, preferencialmente, ao desenvol-
vimento das seguintes atividades de gestão ambiental 
relacionadas à cadeia produtiva do petróleo, incluindo 
as consequências de sua utilização: (Redação dada 
pela lei nº 12.114, de 2009)

a) modelos e instrumentos de gestão, controle 
(fiscalização, monitoramento, licenciamento e instru-
mentos voluntários), planejamento e ordenamento do 
uso sustentável dos espaços e dos recursos naturais; 
(Incluído pela lei nº 12.114, de 2009)

b) estudos e estratégias de conservação ambiental, 
uso sustentável dos recursos naturais e recuperação de 
danos ambientais; (Incluído pela lei nº 12.114, de 2009)

c) novas práticas e tecnologias menos poluentes e 
otimização de sistemas de controle de poluição, incluindo 
eficiência energética e ações consorciadas para o trata-
mento de resíduos e rejeitos oleosos e outras substâncias 
nocivas e perigosas; (Incluído pela lei nº 12.114, de 2009)

d) definição de estratégias e estudos de monitora-
mento ambiental sistemático, agregando o estabeleci-
mento de padrões de qualidade ambiental específicos, 
na escala das bacias sedimentares; (Incluído pela lei 
nº 12.114, de 2009)

e) sistemas de contingência que incluam preven-
ção, controle e combate e resposta à poluição por óleo; 
(Incluído pela lei nº 12.114, de 2009)

f) mapeamento de áreas sensíveis a derrama-
mentos de óleo nas águas jurisdicionais brasileiras; 
(Incluído pela lei nº 12.114, de 2009)

g) estudos e projetos de prevenção de emissões 
de gases de efeito estufa para a atmosfera, assim como 
para mitigação da mudança do clima e adaptação à 
mudança do clima e seus efeitos, considerando-se 
como mitigação a redução de emissão de gases de 
efeito estufa e o aumento da capacidade de remoção 
de carbono pelos sumidouros e, como adaptação as 
iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos 
sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais 
e esperados da mudança do clima; (Incluído pela lei 
nº 12.114, de 2009)

h) estudos e projetos de prevenção, controle e 
remediação relacionados ao desmatamento e à polui-
ção atmosférica; (Incluído pela lei nº 12.114, de 2009)

i) iniciativas de fortalecimento do Sistema Nacio-
nal do Meio Ambiente – SISNAMA; (Incluído pela lei 
nº 12.114, de 2009)

 III – quarenta por cento para o Estado onde 
ocorrer a produção em terra, ou confrontante com a 
plataforma continental onde se realizar a produção;

 IV – dez por cento para o Município onde ocorrer 
a produção em terra, ou confrontante com a plataforma 
continental onde se realizar a produção.

 § 3° Os estudos a que se refere o inciso II do pa-
rágrafo anterior serão desenvolvidos pelo Ministério do 
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 
Legal, com o apoio técnico da ANP, no cumprimento 
do disposto no inciso IX do art. 8°. (Revogado pela Lei 
nº 12.114, de 2009)

§ 4o Nas áreas localizadas no pré-sal contratadas 
sob o regime de concessão, a parcela da participação 
especial que cabe à administração direta da União será 
destinada integralmente ao fundo de natureza contábil 
e financeira, criado por lei específica, com a finalidade 
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de constituir fonte de recursos para o desenvolvimento 
social e regional, na forma de programas e projetos nas 
áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento da 
educação, da cultura, do esporte, da saúde pública, 
da ciência e tecnologia, do meio ambiente e de mitiga-
ção e adaptação às mudanças climáticas, vedada sua 
destinação aos órgãos específicos de que trata este 
artigo. (Redação dada pela Lei nº 12.351, de 2010)

 Art. 51. O edital e o contrato disporão sobre o 
pagamento pela ocupação ou retenção de área, a ser 
feito anualmente, fixado por quilômetro quadrado ou 
fração da superfície do bloco, na forma da regulamen-
tação por decreto do Presidente da República.

 Parágrafo único. O valor do pagamento pela 
ocupação ou retenção de área será aumentado em 
percentual a ser estabelecido pela ANP, sempre que 
houver prorrogação do prazo de exploração.

 Art. 52. Constará também do contrato de conces-
são de bloco localizado em terra cláusula que determine 
o pagamento aos proprietários da terra de participação 
equivalente, em moeda corrente, a um percentual vari-
ável entre cinco décimos por cento e um por cento da 
produção de petróleo ou gás natural, a critério da ANP.

 Parágrafo único. A participação a que se refere 
este artigo será distribuída na proporção da produção 
realizada nas propriedades regularmente demarcadas 
na superfície do bloco.
....................................................................................

LEI Nº 12.351, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010

Mensagem de veto

Dispõe sobre a exploração e a produção 
de petróleo, de gás natural e de outros hidro-
carbonetos fluidos, sob o regime de partilha 
de produção, em áreas do pré-sal e em áreas 
estratégicas; cria o Fundo Social – FS e dis-
põe sobre sua estrutura e fontes de recur-
sos; altera dispositivos da Lei no 9.478, de 6 
de agosto de 1997; e dá outras providências.

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

CAPÍTULO VII 
Do Fundo Social – FS

Seção I 
Da Definição e Objetivos do Fundo Social – FS

Art. 47. É criado o Fundo Social – FS, de natu-
reza contábil e financeira, vinculado à Presidência da 
República, com a finalidade de constituir fonte de re-
cursos para o desenvolvimento social e regional, na 

forma de programas e projetos nas áreas de combate 
à pobreza e de desenvolvimento:

I – da educação;
II – da cultura;
III – do esporte;
IV – da saúde pública;
V – da ciência e tecnologia;
VI – do meio ambiente; e 
VII – de mitigação e adaptação às mudanças 

climáticas.
§ 1o Os programas e projetos de que trata o caput 

observarão o plano plurianual – PPA, a lei de diretrizes 
orçamentárias – LDO e as respectivas dotações con-
signadas na lei orçamentária anual – LOA.

§ 2o (VETADO)
Art. 48. O FS tem por objetivos:
I – constituir poupança pública de longo prazo 

com base nas receitas auferidas pela União;
II – oferecer fonte de recursos para o desenvolvi-

mento social e regional, na forma prevista no art. 47; e
III – mitigar as flutuações de renda e de preços 

na economia nacional, decorrentes das variações na 
renda gerada pelas atividades de produção e explora-
ção de petróleo e de outros recursos não renováveis.

Parágrafo único. É vedado ao FS, direta ou indi-
retamente, conceder garantias.

Seção II 
Dos Recursos do Fundo Social – FS

Art. 49. Constituem recursos do FS:
I – parcela do valor do bônus de assinatura des-

tinada ao FS pelos contratos de partilha de produção;
II – parcela dos royalties que cabe à União, de-

duzidas aquelas destinadas aos seus órgãos especí-
ficos, conforme estabelecido nos contratos de partilha 
de produção, na forma do regulamento;

III – receita advinda da comercialização de petró-
leo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos 
da União, conforme definido em lei;

IV – os royalties e a participação especial das 
áreas localizadas no pré-sal contratadas sob o regime 
de concessão destinados à administração direta da 
União, observado o disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo;

V – os resultados de aplicações financeiras sobre 
suas disponibilidades; e

VI – outros recursos destinados ao FS por lei.
§ 1o A Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, pas-

sa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 49. ..................................................................

............................................................................... 
§ 3o Nas áreas localizadas no pré-sal contratadas 

sob o regime de concessão, a parcela dos royalties que 
cabe à administração direta da União será destinada in-
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tegralmente ao fundo de natureza contábil e financeira, 
criado por lei específica, com a finalidade de constituir 
fonte de recursos para o desenvolvimento social e re-
gional, na forma de programas e projetos nas áreas de 
combate à pobreza e de desenvolvimento da educação, 
da cultura, do esporte, da saúde pública, da ciência e 
tecnologia, do meio ambiente e de mitigação e adap-
tação às mudanças climáticas, vedada sua destinação 
aos órgãos específicos de que trata este artigo.” (NR)

“Art. 50. ................................................................
............................................................................... 

§ 4o Nas áreas localizadas no pré-sal contratadas 
sob o regime de concessão, a parcela da participação 
especial que cabe à administração direta da União será 
destinada integralmente ao fundo de natureza contábil 
e financeira, criado por lei específica, com a finalidade 
de constituir fonte de recursos para o desenvolvimento 
social e regional, na forma de programas e projetos nas 
áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento da 
educação, da cultura, do esporte, da saúde pública, da 
ciência e tecnologia, do meio ambiente e de mitigação e 
adaptação às mudanças climáticas, vedada sua destina-
ção aos órgãos específicos de que trata este artigo.” (NR)

§ 2o O cumprimento do disposto no § 1o deste 
artigo obedecerá a regra de transição, a critério do Po-
der Executivo, estabelecida na forma do regulamento.

Seção III 
Da Política de Investimentos do Fundo Social

Art. 50. A política de investimentos do FS tem 
por objetivo buscar a rentabilidade, a segurança e a 
liquidez de suas aplicações e assegurar sua susten-
tabilidade econômica e financeira para o cumprimento 
das finalidades definidas nos arts. 47 e 48.

Parágrafo único. Os investimentos e aplicações 
do FS serão destinados preferencialmente a ativos no 
exterior, com a finalidade de mitigar a volatilidade de 
renda e de preços na economia nacional.

Art. 51. Os recursos do FS para aplicação nos 
programas e projetos a que se refere o art. 47 deverão 
ser os resultantes do retorno sobre o capital.

Parágrafo único. Constituído o FS e garantida a 
sua sustentabilidade econômica e financeira, o Poder 
Executivo, na forma da lei, poderá propor o uso de 
percentual de recursos do principal para a aplicação 
nas finalidades previstas no art. 47, na etapa inicial de 
formação de poupança do fundo.

Art. 52. A política de investimentos do FS será 
definida pelo Comitê de Gestão Financeira do Fundo 
Social – CGFFS.

§ 1o O CGFFS terá sua composição e funcio-
namento estabelecidos em ato do Poder Executivo, 
assegurada a participação do Ministro de Estado da 

Fazenda, do Ministro de Estado do Planejamento, Or-
çamento e Gestão e do Presidente do Banco Central 
do Brasil.

§ 2o Aos membros do CGFFS não cabe qualquer 
tipo de remuneração pelo desempenho de suas funções.

§ 3o As despesas relativas à operacionalização 
do CGFFS serão custeadas pelo FS.

Art. 53. Cabe ao CGFFS definir:
I – o montante a ser resgatado anualmente do 

FS, assegurada sua sustentabilidade financeira;
II – a rentabilidade mínima esperada;
III – o tipo e o nível de risco que poderão ser as-

sumidos na realização dos investimentos, bem como 
as condições para que o nível de risco seja minimizado;

IV – os percentuais, mínimo e máximo, de recur-
sos a serem investidos no exterior e no País;

V – a capitalização mínima a ser atingida antes 
de qualquer transferência para as finalidades e os ob-
jetivos definidos nesta Lei.

Art. 54. A União, a critério do CGFFS, poderá 
contratar instituições financeiras federais para atuarem 
como agentes operadores do FS, as quais farão jus a 
remuneração pelos serviços prestados.

Art. 55. A União poderá participar, com recursos 
do FS, como cotista única, de fundo de investimento 
específico.

Parágrafo único. O fundo de investimento espe-
cífico de que trata este artigo deve ser constituído por 
instituição financeira federal, observadas as normas a 
que se refere o inciso XXII do art. 4o da Lei no 4.595, 
de 31 de dezembro de 1964.

Art. 56. O fundo de investimento de que trata o 
art. 55 deverá ter natureza privada e patrimônio próprio 
separado do patrimônio do cotista e do administrador, 
sujeitando-se a direitos e obrigações próprias.

§ 1o A integralização das cotas do fundo de in-
vestimento será autorizada em ato do Poder Executivo, 
ouvido o CGFFS.

§ 2o O fundo de investimento terá por finalidade 
promover a aplicação em ativos no Brasil e no exterior.

§ 3o O fundo de investimento responderá por suas 
obrigações com os bens e direitos integrantes de seu 
patrimônio, ficando o cotista obrigado somente pela 
integralização das cotas que subscrever.

§ 4o A dissolução do fundo de investimento dar-
-se-á na forma de seu estatuto, e seus recursos retor-
narão ao FS.

§ 5o Sobre as operações de crédito, câmbio e se-
guro e sobre rendimentos e lucros do fundo de inves-
timento não incidirá qualquer imposto ou contribuição 
social de competência da União.
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§ 6o O fundo de investimento deverá elaborar os 
demonstrativos contábeis de acordo com a legislação 
em vigor e conforme o estabelecido no seu estatuto.

Art. 57. O estatuto do fundo de investimento de-
finirá, inclusive, as políticas de aplicação, critérios e 
níveis de rentabilidade e de risco, questões operacio-
nais da gestão administrativa e financeira e regras de 
supervisão prudencial de investimentos.

Seção IV 
Da Gestão do Fundo Social

Art. 58. É criado o Conselho Deliberativo do Fundo 
Social – CDFS, com a atribuição de propor ao Poder 
Executivo, ouvidos os Ministérios afins, a prioridade 
e a destinação dos recursos resgatados do FS para 
as finalidades estabelecidas no art. 47, observados o 
PPA, a LDO e a LOA.

§ 1o A composição, as competências e o fun-
cionamento do CDFS serão estabelecidos em ato do 
Poder Executivo.

§ 2o Aos membros do CDFS não cabe qualquer 
tipo de remuneração pelo desempenho de suas funções.

§ 3o A destinação de recursos para os progra-
mas e projetos definidos como prioritários pelo CDFS 
é condicionada à prévia fixação de metas, prazo de 
execução e planos de avaliação, em coerência com 
as disposições estabelecidas no PPA.

§ 4o O CDFS deverá submeter os programas e 
projetos a criteriosa avaliação quantitativa e qualitati-
va durante todas as fases de execução, monitorando 
os impactos efetivos sobre a população e nas regiões 
de intervenção, com o apoio de instituições públicas 
e universitárias de pesquisa.

§ 5o Os recursos do FS destinados aos progra-
mas e projetos de que trata o art. 47 devem observar 
critérios de redução das desigualdades regionais.

Art. 59. As demonstrações contábeis e os re-
sultados das aplicações do FS serão elaborados e 
apurados semestralmente, nos termos previstos pelo 
órgão central de contabilidade de que trata o inciso I 
do art. 17 da Lei no 10.180, de 6 de fevereiro de 2001.

Parágrafo único. Ato do Poder Executivo definirá 
as regras de supervisão do FS, sem prejuízo da fisca-
lização dos entes competentes.

Art. 60. O Poder Executivo encaminhará trimestral-
mente ao Congresso Nacional relatório de desempenho 
do FS, conforme disposto em regulamento do Fundo.

Capítulo VIII 
Disposições Finais e Transitórias

Art. 61. Aplicam-se às atividades de exploração, 
avaliação, desenvolvimento e produção de que trata 

esta Lei os regimes aduaneiros especiais e os incenti-
vos fiscais aplicáveis à indústria de petróleo no Brasil.

Art. 62. A Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2o .................................................................
.............................................................................

VIII – definir os blocos a serem objeto de conces-
são ou partilha de produção;

IX – definir a estratégia e a política de desen-
volvimento econômico e tecnológico da indústria de 
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos, bem como da sua cadeia de suprimento;

X – induzir o incremento dos índices mínimos de 
conteúdo local de bens e serviços, a serem observados 
em licitações e contratos de concessão e de partilha 
de produção, observado o disposto no inciso IX.
......................................................................” (NR)

“Art. 5o As atividades econômicas de que trata o 
art. 4o desta Lei serão reguladas e fiscalizadas pela 
União e poderão ser exercidas, mediante concessão, 
autorização ou contratação sob o regime de partilha 
de produção, por empresas constituídas sob as leis 
brasileiras, com sede e administração no País.” (NR)

“Art. 8o ..................................................................
..............................................................................

II – promover estudos visando à delimitação de 
blocos, para efeito de concessão ou contratação sob 
o regime de partilha de produção das atividades de 
exploração, desenvolvimento e produção;
..................................................................... ” (NR)

“Art. 21. Todos os direitos de exploração e produ-
ção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocar-
bonetos fluidos em território nacional, nele compreen-
didos a parte terrestre, o mar territorial, a plataforma 
continental e a zona econômica exclusiva, pertencem 
à União, cabendo sua administração à ANP, ressal-
vadas as competências de outros órgãos e entidades 
expressamente estabelecidas em lei.” (NR)

“Art. 22. ...................................................................
............................................................................ ....... .

§ 3o O Ministério de Minas e Energia terá acesso 
irrestrito e gratuito ao acervo a que se refere o caput 
deste artigo, com o objetivo de realizar estudos e pla-
nejamento setorial, mantido o sigilo a que esteja sub-
metido, quando for o caso.” (NR)

“Art. 23. As atividades de exploração, desenvolvi-
mento e produção de petróleo e de gás natural serão 
exercidas mediante contratos de concessão, precedidos 
de licitação, na forma estabelecida nesta Lei, ou sob o 
regime de partilha de produção nas áreas do pré-sal e 
nas áreas estratégicas, conforme legislação específica.
...........................................................................” (NR)
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Art. 63. Enquanto não for criada a empresa pú-
blica de que trata o § 1o do art. 8o, suas competências 
serão exercidas pela União, por intermédio da ANP, 
podendo ainda ser delegadas por meio de ato do Po-
der Executivo.

Art. 64.  (VETADO)
Art. 65. O Poder Executivo estabelecerá política 

e medidas específicas visando ao aumento da parti-
cipação de empresas de pequeno e médio porte nas 
atividades de exploração, desenvolvimento e produção 
de petróleo e gás natural.

Parágrafo único. O Poder Executivo regulamenta-
rá o disposto no caput no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias, contado da data de publicação desta Lei.

Art. 66. O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nesta Lei.

Art. 67. Revogam-se o § 1º do art. 23 e o art. 27 
da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.
....................................................................................

DECRETO-LEI  
Nº 1.578, DE 11 DE OUTUBRO DE 1977

Dispõe sobre o imposto sobre a ex-
portação, e dá outras providências.

 O Presidente da República, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 55, item II, da Constitui-
ção,  decreta:

 Art.1º O Imposto sobre a Exportação, para o 
estrangeiro, de produto nacional ou nacionalizado 
tem como fato gerador a saída deste do território 
nacional.

 § 1º Considera-se ocorrido o fato gerador no 
momento da expedição da Guia de Exportação ou 
documento equivalente.

 § 2º O Poder Executivo, mediante ato do Conselho 
Monetário Nacional relacionará os produtos sujeitos ao 
imposto. (Revogado pela Lei nº 9.019, de 30.3.1995)

 § 3o O Poder Executivo relacionará os produtos 
sujeitos ao imposto. (Parágrafo incluído pela Lei nº 
9.716, de 26.11.1998)

 Art. 2º A base de cálculo do imposto é o preço 
normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao 
tempo da exportação, em uma venda em condições 
de livre concorrência no mercado internacional, ob-
servadas as normas expedidas pelo Poder Executivo, 
mediante ato do Conselho Monetário Nacional. 

 Art. 2o A base de cálculo do imposto é o preço 
normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao 
tempo da exportação, em uma venda em condições 
de livre concorrência no mercado internacional, ob-
servadas as normas expedidas pelo Poder Executi-
vo, mediante ato da CAMEX – Câmara de Comércio 

Exterior. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.158-35, de 2001)

 § 1º O preço à vista do produto, FOB ou posto 
na fronteira, é indicativo do preço normal. 

 § 2º Quando o preço do produto for de difícil 
apuração ou for susceptível de oscilações bruscas no 
mercado internacional, o Poder Executivo, mediante 
ato do Conselho Monetário Nacional, fixará critérios 
específicos ou estabelecerá pauta de valor mínimo, 
para apuração de base de cálculo. 

 § 2o Quando o preço do produto for de difícil 
apuração ou for susceptível de oscilações bruscas no 
mercado internacional, o Poder Executivo, mediante 
ato da CAMEX, fixará critérios específicos ou estabe-
lecerá pauta de valor mínimo, para apuração de base 
de cálculo. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.158-35, de 2001)

 § 3o Para efeito de determinação da base de 
cálculo do imposto, o preço de venda das mercado-
rias exportadas não poderá ser inferior ao seu custo 
de aquisição ou produção, acrescido dos impostos e 
das contribuições incidentes e de margem de lucro de 
quinze por cento sobre a soma dos custos, mais im-
postos e contribuições.(Parágrafo incluído pela Lei nº 
9.716, de 26.11.1998)

 Art. 3º A alíquota do imposto é de 10% (dez por 
cento), facultado ao Poder Executivo, mediante ato do 
Conselho Monetário Nacional, reduzi-la ou aumentá-
-la, para atender aos objetivos da política cambial e do 
comércio exterior. (vide Lei nº 9.362, de 13.12.1996)

 Parágrafo único. Em caso de elevação, a alíquota 
do imposto não poderá ser superior a quatro vezes o 
valor fixado neste artigo. 

 Art. 3o A alíquota do imposto é de trinta por cen-
to, facultado ao Poder Executivo reduzi-la ou aumentá-
-la, para atender aos objetivos da política cambial e do 
comércio exterior. (Redação dada pela Lei nº 9.716, 
de 26.11.1998)

 Parágrafo único. Em caso de elevação, a alíquo-
ta do imposto não poderá ser superior a cinco vezes 
o percentual fixado neste artigo. (Redação dada pela 
Lei nº 9.716, de 26.11.1998)
....................................................................................

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania; de Assuntos Econômicos; e de 
Serviços de Infraestrutura, cabendo à última 
a decisão terminativa.)

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Os projetos que acabam de ser lidos 
vão às Comissões competentes.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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PARECER Nº 1.087, DE 2011

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre a Mensagem nº 106, de 2011 (nº 
279/2011, na origem), que encaminha ao 
Senado Federal a Programação Monetária 
para o terceiro trimestre de 2011.

Relator: Senador Romero Jucá

 
I – Relatório

Em conformidade com o § 1º do art. 6º da Lei 
nº 9.069, de 29 de junho de 1995, que dispõe sobre 
o Plano Real, a Presidente da República encaminha 
ao Senado Federal a Programação Monetária para o 
terceiro trimestre de 2011.

Acompanha a Mensagem a Exposição de Moti-
vos nº 39, de 2011, do Presidente do Banco Central, 
informando que a Programação foi aprovada pelo 
Conselho Monetário Nacional em sessão de 30 de 
junho de 2011.

Nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 6º da lei acima 
citada, cabe a esta Comissão de Assuntos Econômicos 
(CAE) emitir parecer sobre a Programação Monetária 
encaminhada a esta Casa trimestralmente. O parecer 
servirá de base para a provação ou rejeição in totum 
da matéria pelo Congresso Nacional, sendo vedada 
qualquer alteração, consoante determinação contida 
no § 3º do artigo acima mencionado.

Como ressaltamos anteriormente, já foi muito 
debatida nesta Comissão a caducidade do procedi-
mento de aprovação de programação monetária pelo 
Senado Federal.

Como resultado desse debate, foi aprovado no 
âmbito do Senado Federal, em 2008, o PLS nº 26, de 
2000, do Senador Paulo Hartung, ainda em tramitação 
na Câmara dos Deputados (PL nº 4.121, de 2008), que 
prevê, nos termos do substitutivo, o envio do Relatório 
de Inflação à CAE, em substituição à Programação Mo-
netária. Também foi aprovado no âmbito da CAE, mas 
arquivado em 7 de janeiro de 2011, ao final da legisla-
tura, pelo Senado Federal, o PLS nº 326, de 2003, do 
Senador Garibaldi Filho, que simplesmente revogava 
os dispositivos da Lei do Real relacionados ao ritual de 
elaboração e aprovação da programação monetária.

 
II – Análise

Com a adoção do Plano Real, mediante a Lei nº 
9.069, de 1995, decorrente da Medida Provisória nº 

542, de 1994, o Congresso Nacional passou a par-
ticipar de forma mais ativa na definição de parâme-
tros e metas relativas à evolução da oferta de moeda 
e crédito na economia. Com efeito, as autoridades 
monetárias – além das audiências públicas em co-
missões nas duas Casas do Congresso, em conjunto 
ou separadamente – têm o dever de encaminhar ao 
Senado Federal a Programação Monetária para cada 
trimestre do ano civil.

Do ponto de vista metodológico, cabe frisar que a 
programação monetária contém estimativas das faixas 
de variação dos principais agregados monetários (nos 
conceitos de moeda Ml e M4), metas indicativas de sua 
evolução trimestral e descrição sucinta das perspec-
tivas da economia nacional para o trimestre e para o 
ano em curso. Conforme o Banco Central, as projeções 
são efetuadas com base em modelos econométricos, 
considerando-se a demanda por componentes dos 
meios de pagamentos, a evolução do PIB e a trajetória 
esperada da taxa básica de juros (SELIC), da taxa de 
câmbio e de inflação, entre outros elementos.

Contudo, com a adoção do regime de metas de 
inflação, a partir de 1999, sabe-se que a programação 
da evolução dos agregados monetários deixou de ser 
instrumento prioritário na formulação e execução da 
política monetária. Esta visa alcançar e manter as metas 
de inflação, com intervalos de tolerância previamente 
estabelecidos e, para tanto, utiliza-se o nível da taxa 
de juros na economia como o principal instrumento. 
Nesse sentido, a evolução dos agregados monetários, 
assim como a expansão do crédito na economia, cons-
titui medida tão somente co-adjuvante no processo de 
controle do nível geral de preços.

Em que pesem as considerações acima, enfa-
tize-se que persiste em nosso ordenamento jurídico 
a determinação do envio da Programação Monetária 
ao Senado, para que esta CAE sobre ela se manifeste 
e cujo parecer servirá de base para a aprovação ou 
rejeição in totum da referida programação pelo Con-
gresso Nacional.

O Banco Central do Brasil estima a evolução da 
base monetária restrita, composta do papel-moeda 
emitido e das reservas bancárias, da base monetária 
ampliada, constituída pela base monetária restrita e 
pelos títulos públicos federais fora da carteira do Banco 
Central, dos agregados monetários Ml, que engloba 
o papel-moeda em poder do público e os depósitos à 
vista, e M4, que, além do Ml, inclui depósitos a prazo 
e em títulos de alta liquidez.
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Com efeito, após uma análise retrospectiva da 
conjuntura econômica no primeiro semestre de 2011, 
a Programação para o 3º trimestre de 2011 destaca 
dentre as várias projeções as de aumento de 7,1% 
para o total dos meios de pagamento no conceito de 
Ml e de 13,6% no conceito de M4, bem como de 8,2% 
para a base monetária restrita e de 10,5% da base 
monetária ampliada. Para o ano de 2011, a previsão 
é de aumento de 9,1% para o Ml, de 13,0 para o M4, 
de 10,3% para a base monetária restrita e de 11,2% 
para a base monetária ampliada.

Portanto, as previsões projetam leve desacelera-
ção da expansão monetária para o terceiro trimestre 
de 2011, relativamente aos níveis de crescimento da 
moeda ocorrido em 2010, da ordem de 17%, embora 
tragam uma projeção maior para o crescimento ao fi-
nal de 2011 daquela contida para o final de 2011 na 
Programação do 2º trimestre de 2011. Dessa forma, 
demonstram consistência com as demais medidas 
monetárias de combate à inflação, dentre as quais o 
ajuste no nível de liquidez do sistema financeiro, me-
diante elevação dos recolhimentos compulsórios, e 
desestímulo a operações que possam comprometer 
a sustentabilidade do endividamento das famílias, as 
chamadas medidas macroprudenciais, bem como de 
aumento da taxa básica de juros que aumentou de 
10,75% ao final de 2010 para 12,25% até o final do 2º 
trimestre de 2011.

Dessa forma, as perspectivas de nossas autori-
dades monetárias para o terceiro trimestre e para o 
ano de 2011 registram a continuidade das divergências 
no ritmo de crescimento dos países desenvolvidos e 
dos países em desenvolvimento, mas os preços de 
commodities seguiram em trajetória de alta nas prin-
cipais economias desenvolvidas e emergentes, o que 
resulta em políticas monetárias mais apertadas para 
conter a inflação, por parte destes últimos, dentre os 
quais o Brasil.

A moderação das operações de crédito do sis-
tema financeiro nacional no início de 2011 vem ocor-
rendo principalmente nos empréstimos a famílias, 
por conta das medidas prudenciais de contenção de 
crédito, e, quanto às pessoas jurídicas, pela redução 

nos desembolsos do BNDES, bem como, de manei-
ra geral, como consequência da política monetária 
mais restritiva. Assim, em ritmo mais moderado, a 
evolução das operações de crédito em 2011 deve-
rá seguir favorecendo o consumo das famílias e a 
sustentação dos investimentos, o que resultará em 
crescimento do déficit de transações correntes, que 
deverá ser financiado essencialmente por ingressos 
líquidos de investimentos estrangeiros diretos, devido 
às perspectivas favoráveis quanto ao desempenho da 
economia brasileira.

Dessa forma, quanto à inflação, o Banco Central 
do Brasil observa que a inflação tem recuado men-
salmente, mas com o acumulado em doze meses em 
elevação, vale dizer, com a inflação mensal ainda su-
perior ao mesmo período do ano passado. Todavia, 
com perspectiva de reversão agora no segundo se-
mestre de 2011.

Depreende-se, assim, que as taxas de expansão 
monetária projetadas são compatíveis com as metas 
de inflação estabelecidas e com as perspectivas de 
crescimento real da economia.

 
III – Voto

Pelas razões expostas, voto pela aprovação da 
Programação Monetária para o terceiro trimestre de 
2011, nos termos do seguinte

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 246, DE 2011

Aprova a Programação Monetária para 
o 3º trimestre de 2011.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovada a Programação Monetária 

para o 3º trimestre de 2011, nos termos da Mensagem 
nº 106, de 2011, da Presidente da República.

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

Sala da Comissão, 4 de outubro de 2011. –  
Senador Romero Jucá, Relator.
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PARECER Nº 1.088, DE 2011

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre as Emendas da Câmara 
dos Deputados ao Projeto de Lei do Sena-
do nº 372, de 2008 (nº 5.030/2009, naquela 
Casa), do Senador Lobão Filho, que reabre 
o prazo para requerimento de retorno ao 
serviço de que trata o art. 2º da Lei nº 8.878, 
de 11 de maio de 1994, que dispõe sobre 
a concessão de anistia nas condições que 
menciona, e dá outras providências.

Relator: Senador Flexa Ribeiro

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão as Emendas da 
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei nº 5.030-C, 
de 2009, do Senado Federal (PLS nº 372, de 2008, na 
Casa de origem), do Senador Lobão Filho, cuja ementa 
é transcrita acima.

A Emenda nº 1, além de alguns outros pequenos 
ajustes no texto da proposição original, visa, essencial-
mente, a reduzir de 365 para 180 dias o prazo durante 
o qual será reaberta a possibilidade para apresentação 
de requerimento de retorno ao serviço dos servidores 
públicos civis e empregados da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional, bem como dos 
empregados de empresas públicas e sociedades de 
economia mista, referidos no art. 1º da Lei nº 8.878, 
de 11 de maio de 1994.

A alteração proposta pela Câmara dos Deputados, 
ademais, estabelece que esse prazo começará a fluir 
sessenta dias após o início da vigência da lei que se 
originar do projeto em discussão e exclui as normas 
previstas para a hipótese de a Comissão Especial de 
Anistia já ter sido extinta.

A Emenda nº 2, de sua parte, estende as normas 
da anistia prevista na referida Lei nº 8.878, de 1994, 
aos empregados demitidos, exonerados, despedidos 
ou dispensados, além do período estabelecido origi-
nalmente no diploma legal, desde que mantidos para 
desempenhar suas funções no processo de liquidação 
ou dissolução das empresas cuja extinção foi determi-
nada no âmbito da reforma administrativa empreendida 
no Governo do Presidente Fernando Collor.

II – Análise

Não há nenhum reparo a fazer sobre as Emendas 
nºs 1 e 2 da Câmara dos Deputados ao PLS nº 372, 
de 2008, no que diz respeito à sua constitucionalidade, 
juridicidade e regimentalidade.

Igualmente, no mérito, manifestamo-nos favora-
velmente às emendas.

Com relação à Emenda nº 1, efetivamente, os 
prazos previstos pela Câmara Baixa são adequados 
e permitem, inclusive, dar maior agilidade à conclusão 
dos processos de anistia, sem excluir período sufi-
ciente para que todos os interessados tomem conhe-
cimento da possibilidade aberta e possam preparar 
os seus pedidos.

A exclusão das normas previstas para a hipó-
tese de a Comissão Especial de Anistia já ter sido 
extinta é, igualmente, correta, uma vez que a Co-
missão Especial de Anistia, instituída pelo Decreto 
nº 5.115, de 24 de junho de 2004, está em pleno 
funcionamento.

No tocante à Emenda nº 2, trata-se de impor-
tante aperfeiçoamento à proposição original, asse-
gurando tratamento isonômico aos servidores que, 
no intuito de colaborar com a Administração Pública, 
aceitaram emprestar a sua experiência ao processo 
de liquidação ou dissolução das empresas em que 
trabalhavam.

O equacionamento da situação desses em-
pregados é providência exigida pela justiça e pela 
isonomia.

O acolhimento das emendas da Câmara dos De-
putados, desta forma, além de aperfeiçoar a proposi-
ção, permite concluir o processo de sua apreciação, 
abrindo, para os servidores e empregados da Admi-
nistração Pública Federal direta e indireta que, no pe-
ríodo entre 16 de março de 1990 e 30 de setembro 
de 1992, foram exonerados, demitidos, despedidos ou 
dispensados com violação de dispositivo constitucio-
nal, legal, regulamentar ou de cláusula de acordo, con-
venção ou sentença normativa da Justiça do Trabalho, 
por motivação política ou por interrupção de atividade 
profissional em decorrência de movimento grevista, 
uma nova oportunidade de ver corrigidas as injustiças 
contra eles praticadas por agentes públicos, fazendo 
justiça a esses brasileiros que buscam há tanto tempo 
a merecida reparação do Estado brasileiro.

III – Voto

Ante o exposto, votamos pela constitucionalidade, 
juridicidade e regimentalidade das Emendas nºs 1 e 2 
da Câmara dos Deputados ao PLS nº 372, de 2008, 
e, no mérito, pela sua aprovação.

Sala da Comissão, 5 de outubro de 2011. –  
Senador Eunício Oliveira, Presidente – Senador 
 Flexa Ribeiro, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO Nº 5.115, DE 24 DE JUNHO DE 2004

Institui Comissão Especial Interminis-
terial – CEI de revisão dos atos administra-
tivos praticados pelas comissões criadas 
pelos Decretos nºs 1.498 e 1.499, de 24 de 
maio de 1995, e 3.363, de 11 de fevereiro de 
2000, referentes a processos de anistia de 
que trata a Lei nº 8.878, de 11 de maio de 
1994, e dá outras providências.

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

PARECER Nº 1.089, DE 2011

Da Comissão de Serviços de Infraes-
trutura, sobre o Ofício “S” nº 48, de 2011 (s/
nº/2011, na origem), do Prefeito Municipal de 
Caucaia, Estado do Ceará, que encaminha 
ao Senado Federal, nos termos do § 1º do 
art. 28 da Lei nº 11.079, de 2004, o processo 
de contratação de Parceria Público Privada 
para a construção do centro administrativo 
daquele Município.

Relator ad hoc : Senador Delcídio do Amaral
Relator Senador Inácio Arruda

I – Relatório

Encontra-se em exame nesta Comissão o Ofício 
“S” nº 48, de 2011 (Requerimento s/nº, de 30 de maio 
de 2011, na origem), do Prefeito Municipal de Caucaia, 
Estado do Ceará, em cumprimento ao § 1º do art. 28 da 
Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, a chamada 
Lei das PPP, que institui normas gerais para licitação 
e contratação de parceria público-privada no âmbito 
da administração pública.

A proposição trata do processo de contratação 
da parceria público-privada (PPP), na modalidade de 
concessão administrativa, para a construção, operação 
e manutenção do centro administrativo do Município 
de Caucaia (CE). Foi informado que os documentos 
ora submetidos à apreciação desta Casa também 
foram encaminhados à Secretaria do Tesouro Na-
cional (STN) e que não há outras PPP contratadas 
pelo Município.

O objetivo do pleito é o pronunciamento desta 
Casa sobre o cumprimento, pelo governo municipal, 
dos limites e parâmetros contidos na Lei das PPP.

Conforme a Portaria nº 614, de 21 de agosto de 
2006, da STN, a contraprestação básica devida pelo 
governo municipal configura-se simples despesa de 
caráter continuado.

II – Análise

Na forma do art. 104, inciso I, do Regimento In-
terno do Senado Federal, compete à Comissão de 
Serviços de Infraestrutura opinar sobre matérias perti-
nentes às PPP. Essa modalidade de contratação, insti-
tuída pela Lei nº 11.079, de 2004, tem como elementos 
diferenciadores o compartilhamento de riscos entre o 
ente público e o parceiro privado e a contraprestação 
pecuniária do primeiro em prol do último.

O compartilhamento almejado não encontra cor-
respondência nas modalidades tradicionais de contra-
tação de obras e serviços pelo setor público, discipli-
nadas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou 
nos regimes de concessão e permissão de serviços 
públicos, regulamentados pela Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995. Na primeira situação, os riscos do 
empreendimento são assumidos pela própria adminis-
tração pública; na segunda, esses riscos são transfe-
ridos ao concessionário e aos usuários.

Do ponto de vista orçamentário, a contraprestação 
devida constitui despesa obrigatória de caráter continu-
ado, a qual é definida, pelo art. 17 da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), como despesa corrente derivada de lei, medida 
provisória ou ato administrativo normativo que fixem 
para o ente a obrigação legal de sua execução por um 
período superior a dois exercícios. O controle de suas 
repercussões sobre as finanças públicas estaduais e 
municipais não compete ao Senado Federal, mas sim 
ao Poder Legislativo local, por meio dos respectivos 
planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias e 
leis orçamentárias anuais.

Logo, para esta Casa, as PPP dos entes subnacio-
nais não diferem do ato de recrutar pessoal permanen-
te ou de expandir os serviços prestados, diretamente, 
pelo setor público. Em outras palavras, constituídas 
as novas despesas, caberá aos tesouros dos gover-
nos envolvidos prover, nos exercícios subsequentes, 
a adequada cobertura orçamentária.

Assim, entendemos que não cabe a esta Casa 
aprovar ou desaprovar as contratações de PPP pe-
los entes subnacionais. As informações recebidas 
prestam-se tão somente a subsidiar eventuais aná-
lises pelos órgãos competentes da capacidade dos 

OUTUBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL292



40700 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2011

governos envolvidos para ampliar o seu nível de endi-
vidamento ou para receber transferências voluntárias. 
Dessa forma, o presente parecer limita-se a opinar 
pelo conhecimento da matéria e seu subsequente 
arquivamento, com o envio de cópia da deliberação 
correspondente à STN.

Evidentemente, qualquer empreendimento es-
tadual ou municipal que requeira a contratação de 
operação de crédito pela administração pública direta, 
autarquias, fundações ou empresas estatais depen-
dentes precisará observar os limites e as condições 
fixadas por esta Casa no exercício de suas compe-
tências constitucionais (Constituição Federal, art. 52, 
incisos V a IX), consubstanciadas nas Resoluções do 
Senado Federal nºs 40 e 43, ambas de 2001, e 48, 
de 2007. No entanto, como são os parceiros privados 
que devem obter os empréstimos requeridos pelas 
PPP, tem-se que essa modalidade de contratação 
não está sujeita aos controles prévios definidos pelas 
normas senatoriais.

O mesmo ocorre com as regras de contingencia-
mento do volume de crédito das instituições financei-
ras em favor do setor público, contidas na Resolução 
do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 2.827, de 
2001, e alterações subsequentes. Por conseguinte, as 
PPP permitem significativa expansão da capacidade 
de investimento dos entes subnacionais à revelia dos 
limites de endividamento fixados pelas autoridades 
competentes.

Justamente pela capacidade que as PPP têm de 
elidir o monitoramento tanto do CMN como da STN e 
do Senado Federal, a Lei nº 11.079, de 2004, no art. 
28, fixou limites prudenciais de comprometimento da 
receita corrente líquida (RCL) com as despesas de 
caráter continuado derivadas do conjunto de PPP con-
tratadas. Tendo como base o exercício em que forem 
apurados os limites em questão, são eles:

a) 3% da RCL observada no exercício 
anterior;

b) 3% da RCL estimada para os dez 
exercícios subsequentes.

Trata-se de coibir eventuais excessos pelos atuais 
gestores públicos, em prejuízo da gestão orçamentária 
dos futuros governos estaduais e municipais. O ente 
que não observar os limites citados estará sujeito às 
seguintes sanções no seu relacionamento com a União:

a) não receber garantias para realizar 
operações de crédito;

b) não receber transferências voluntárias.

Para que o controle pretendido tenha plena efi-
cácia, os entes subnacionais deverão encaminhar 
ao Senado Federal e à STN, previamente à contra-
tação, informações sobre as PPP que pretendam 
implementar.

O Ofício “S” nº 48, de 2011, ora analisado, cum-
pre a exigência de informar esta Casa acerca da con-
tratação, pelo Município de Caucaia (CE), de PPP 
para a construção, operação e manutenção de um 
centro administrativo municipal. Cabe frisar que o 
demonstrativo do impacto orçamentário e financeiro 
da PPP indica que o comprometimento da RCL não 
ultrapassará o limite de 3%. Consequentemente, em 
relação ao que dispõe a Lei das PPP, o Município de 
Caucaia (CE) permanece habilitado tanto a obter ga-
rantias da União para realizar operações de crédito 
como a receber recursos federais a título de transfe-
rências voluntárias.

III – Voto

Em face do exposto, voto para que esta Comissão 
de Serviços de Infraestrutura tome conhecimento do 
Ofício “S” nº 48, de 2011, e proceda ao seu arquivamen-
to, com o envio da presente deliberação, ao Ministério 
da Fazenda, para, na forma do § 1º do art. 28 da Lei 
nº 11.079, de 2004, dar ciência ao órgão competente.

Sala da Comissão, – Senadora Lúcia Vânia, Pre-
sidente – Senador Inácio Arruda, Relator – Senador 
Delcídio do Amaral, Relator ad hoc.
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Os pareceres que acabam de ser 
lidos vão à publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. 
Bloco/PCdoB – AM) – Foi lido anteriormente o Pa-
recer nº 1.087, de 2011, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 106, de 2011 (nº 
279/2011, na origem), que conclui pela apresenta-
ção do Projeto de Decreto Legislativo nº 246, de 
2011, que aprova a Programação Monetária para o 
3º trimestre de 2011.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis para recebimento de emendas, nos termos 
do art. 235, II, f, do Regimento Interno, e constará da 
pauta da próxima sessão deliberativa ordinária.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 
1.089, de 2011, da Comissão de Serviços de Infraes-
trutura, sobre o Ofício nº S/48, de 2011. 

A Presidência, em cumprimento às suas conclu-
sões, encaminha cópia do referido parecer ao Ministério 
da Fazenda e remete a matéria ao Arquivo.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Esgotou-se, ontem, 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 670, de 2007, do Se-
nador Expedito Júnior, que acrescenta § 3º ao 
art. 61 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 
1997, para dispor que os revendedores varejis-
tas de combustíveis automotivos ficam obriga-
dos ao uso de equipamento Emissor de Cupom 
Fiscal (ECF) integrado ao equipamento medidor 
do fornecimento de combustível automotivo da 
bomba abastecedora;

– Projeto de Lei do Senado nº 85, de 2008, do Se-
nador Marconi Perillo, que altera a Lei nº 10.861, 
de 14 de abril de 2004, para estabelecer perio-
dicidade anual na aplicação do Exame Nacional 
de Desempenho de Estudantes (ENADE) e prazo 
máximo de um ano para adoção de providências 
pactuadas em termo de compromisso;

– Projeto de Lei do Senado nº 15, de 2009, do 
Senador Raimundo Colombo, que altera a Lei 
nº 9.496, de 1997, que estabelece critérios 
para a consolidação, a assunção e o financia-
mento, pela União, da dívida pública mobiliária 
e outras que especifica, de responsabilidade 
dos Estados e do Distrito Federal e dá outras 
providências; 

– Projeto de Lei do Senado nº 86, de 2010, do Se-
nador Geraldo Mesquita Júnior, que assegura 

aos brasileiros residentes no exterior, a filiação 
como contribuinte facultativo do INSS; e 

– Projeto de Lei do Senado nº 262, de 2010, do Se-
nador Marcelo Crivella, que torna obrigatório o 
uso de equipamentos de proteção auditiva nos 
ambientes de trabalho em que haja a produção de 
ruídos contínuos superiores a cinquenta decibéis.

Tendo sido apreciados terminativamente pelas 
Comissões competentes, o Projeto de Lei do Se-
nado nº 670, de 2007, aprovado, vai à Câmara dos 
Deputados; e os Projetos de Lei do Senado nºs 85, 
de 2008; 15, de 2009; 86 e 262, de 2010, rejeitados, 
vão ao Arquivo. 

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) –Encerrou-se, ontem, o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de Resolução 
nº 44, de 2011, do Senador Ricardo Ferraço, que al-
tera o Regimento Interno do Senado Federal para 
estabelecer normas para a realização de sessão ou 
comemoração especial. 

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.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. 
Bloco/PCdoB – AM) – Encerrou-se, ontem, o pra-
zo para apresentação de emendas ao Projeto de 
Lei do Senado nº 599, de 2011, de iniciativa da 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Parti-
cipativa, que regulamenta o exercício da profissão 
de Quiropraxista.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. 

Bloco/PCdoB – AM) – 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 da 
Câmara nº 127, de 2010 (nº 4.302/2008, na Casa 
de origem, do Deputado Mário Heringer), que altera 
a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, obrigando 
as prestadoras do Serviço Móvel Pessoal – SMP 
a fornecer atendimento a usuários que estejam na 
condição de visitantes. 

Tendo sido rejeitada terminativamente pela Co-
missão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle, a matéria vai ao Arquivo.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O Senado Federal recebeu o Ofício 
nº 297, de 2011, da Câmara dos Deputados, referen-
te ao Projeto de Decreto Legislativo nº 219, de 2001.

É o seguinte o Ofício:

Of. no 297/11/PS – GSE

Brasília, 28 de setembro de 2011

Assunto: Devolução de autógrafos de PDC para correção

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, nos termos do 

parágrafo único do art. 199 do Regimento Interno, 
os autógrafos do Projeto de Decreto Legislativo no 
2.229, de 2002 (PDS no 219, de 2011, nesta Casa), 
que “Anula a concessão da Ordem do Cruzeiro do Sul 
ao Sr. Alberto Fujimori pelo Governo Brasileiro”, a fim 
de ser corrigido a inexatidão neles verificada quanto 
à expressão “Ordem do Cruzeiro do Sul”, em face de 
o Sr. Alberto Fujimori ter sido admitido na Ordem de 
Rio Branco, conforme o Decreto de 25 de agosto de 
1999, publicado no Diário Oficial da União de 26 de 
agosto de 1999 – Seção I, cuja cópia segue em anexo.

Anteciosamente, – Deputado Eduardo Gomes, 
Primeiro-Secretário.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O Ofício nº 297, de 2011, foi anexado 
ao Projeto de Decreto Legislativo nº 219, de 2001, e 
vai às Comissões Constituição, Justiça e Cidadania; e 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

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 90, DE 2011 
(Nº 4.354/1998, na Casa de Origem, do  

Deputado Carlos Pannunzio)

Altera o art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que instituiu o Códi-
go de Trânsito Brasileiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de se-

tembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro passa 
a vigorar acrescido do seguinte inciso VIII:

“Art. 105.  ..............................................
 ..............................................................
VIII – para os veículos de transporte de 

passageiros com mais de 15 (quinze) lugares, 
recipientes para depósito de lixo e materiais 
descartáveis.

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

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
90 (noventa) dias contados de sua publicação.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.354, DE 1998

Altera o art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código 
Nacional de Trânsito.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de se-

tembro de 1997, fica acrescido do inciso II-A com a 
seguinte redação:

“Art. 105.  ..............................................
I –  .........................................................
II –  ........................................................
II-A – para os veículos de transporte de 

passageiros com mais de quinze lugares, re-
cipientes para depósito de lixo e materiais 
descartáveis;

III –  .......................................................
IV –  .......................................................
VI –  .......................................................
§1º  ........................................................
§ 2º  .......................................................
§ 3º  .......................................................
§ 4º ........................................................” 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor em 90 (noventa) 
dias contados da data de sua publicação.

Justificação

Ao transitar por vias públicas, observamos com 
frequência os passageiros de transportes coletivos ar-
remessarem para fora do veículo todo tipo de resíduos 
e materiais descartáveis. Isso provoca não só sujeira e 
poluição nas ruas e estradas do País, como também 
põe em risco a segurança e o patrimônio das pessoas 
que transitam por essas vias públicas.

Os artigos 171 e 172 do Código de Trânsito consi-
deram infração média, sujeita a multa, respectivamente 
“usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres 
ou veículos, água ou detritos” e “atirar do veículo ou 
abandonar na via objetos ou substâncias”. Porém, no 
caso dos transportes coletivos, fica difícil apontar o 
responsável pela infração. Seria injusto, por outro lado, 
atribuir aos motoristas ou às empresas prestadoras do 
serviço de transporte essa responsabilidade.

Mas o problema pode ser minimizado e, até mes-
mo, resolvido, se os veículos de transporte coletivo 
dispuserem em seu interior de recipientes para o de-
pósito de resíduos sólidos. No espaço interno desses 
veículos seriam também afixados avisos dando ciência 
aos passageiros tanto da existência dos depósitos de 
resíduos como das multas a que estariam sujeitos, no 
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caso de transgressão do dispositivo estabelecido pelo 
Código de Trânsito.

A presente proposta vem, portanto, atender da 
maneira mais adequada os interesses dos usuários, 
das autoridades, dos condutores e dos proprietários 
de veículos de transporte coletivo. Estamos certos, por 
isso, de poder contar com o apoio dos nobres Pares 
para sua aprovação.

Sala das Sessões, 21 de maio de 1998. – Deputado 
Antonio Carlos Pannunzio.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

....................................................................................
Art. 105. São equipamentos obrigatórios dos veí-

culos, entre outros a serem estabelecidos pelo Contran:
I – cinto de segurança, conforme regulamenta-

ção específica do Contran, com exceção dos veículos 
destinados ao transporte de passageiros em percursos 
em que seja permitido viajar em pé;
....................................................................................

VII – equipamento suplementar de retenção – air 
bag frontal para o condutor e o passageiro do banco 
dianteiro. (Incluído pela Lei nº 11.910, de 2009)
....................................................................................

(À Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de 
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à 
última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 91, DE 2011 
(Nº 3.279/2000, na Casa de Origem, do  

Deputado de Velasco)

Acrescenta parágrafo ao art. 80 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
tratar de sinalização indicativa em rodovias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, para 
dispor sobre sinalização indicativa ao longo de rodo-
vias federais, estaduais e municipais.

Art. 2º O art. 80 da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, passa a 
vigorar acrescido do seguinte § 3º:

“Art. 80.  ................................................
 ..............................................................

§ 3º As rodovias federais, estaduais e 
municipais devem contar com a instalação, a 
cada 20 km (vinte quilômetros) e em todo en-
troncamento, bifurcação ou encruzilhada, de 
placas informando o seguinte:

I – as 2 (duas) cidades mais próximas 
naquele sentido e as respectivas distâncias;

II – as rodovias e estradas mais próximas 
que se pode acessar e respectivas distâncias;

III – a indicação dos hospitais mais pró-
ximos.” (NR)

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.279, DE 2000

Acrescenta § 2º ao art. 80 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que ins-
titui o Código de Trânsito Brasileiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 80 da Lei nº 9.503/97, que institui o 

Código de Trânsito Brasileiro passa a vigorar acresci-
do do seguinte § 2º:

“Art. 80.  ................................................
 ..............................................................
§ 2º As rodovias federais, estaduais e 

municipais, privatizadas ou não, serão obriga-
toriamente sinalizadas com placas indicativas 
contendo:

a) o nome das duas cidades mais pró-
ximas, naquele sentido e suas distâncias da-
quele ponto;

b) a cidade mais importante, mais próxi-
ma naquela direção e sua distância dali (esta 
alínea é absorvida pela alínea a, se uma da-
quelas é a mais importante);

c) as próximas rodovias e estradas que 
possam ser acessadas naquele sentido e a 
que distância estão essas vias, daquele local;

§ 1º Estas placas serão colocadas de 
20 em 20 km.

§ 2º Em todos os entroncamentos, bifur-
cações, encruzilhadas, as placas sinalizarão, 
por setas, a direção das duas cidades mais 
próximas e da cidade mais importante na-
quele sentido e suas respectivas distâncias 
daquele local.

Art. 2º O descumprimento desta Lei acarretará, em 
caso de rodovia privatizada, multa diária de um salário 
mínimo, até sua colocação ou recolocação, em caso de 
avarias; nas rodovias públicas, implicará o afastamento 
do responsável pelo cumprimento desta Lei.
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Art. 3º Todo cidadão se obriga a comunicar aos 
órgãos competentes o descumprimento destas normas.

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

Justificação

Apesar de o Código de Trânsito Brasileiro dis-
por em seu Anexo II, sobre modelos de placas indi-
cativas de sentido (direção), distância, de orientação 
de destino, e de localização, observamos que nossas 
rodovias são muito pouco sinalizadas nesse sentido, 
o que vem muitas vezes a causar transtorno para os 
que por elas trafegam.

As placas indicativas são extremamente úteis 
aos viajantes, eliminando dúvidas, evitando erros e 
possibilitando previsões de percurso e tempo que até, 
evitariam algumas manobras indevidas e perigosas de 
retorno ou redirecionamento dos veículos, originados 
em eventuais erros de caminho.

Por ser uma iniciativa de grande importância, 
achamos que ela deve constar no Capítulo VII, da si-
nalização de Trânsito, do Código de Trânsito Brasileiro, 
na forma de um 2º parágrafo ao art. 80. Pelo que apre-
sentamos a sua redação e esperamos tê-la aprovada 
pelos ilustres deputados.

Sala das Sessões, 27 de junho de 2000. –  
Deputado De Velasco.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

....................................................................................
Art. 80. Sempre que necessário, será colocada 

ao longo da via, sinalização prevista neste Código e 
em legislação complementar, destinada a condutores 
e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra.

§ 1º A sinalização será colocada em posição e 
condições que a tornem perfeitamente visível e legível 
durante o dia e a noite, em distância compatível com 
a segurança do trânsito, conforme normas e especifi-
cações do Contran.

§ 2º O Contran poderá autorizar, em caráter ex-
perimental e por período prefixado, a utilização de si-
nalização não prevista neste Código.
....................................................................................

(Às Comissões de Serviços de lnfraes-
trutura; e de Constituição, Justiça e Cidadania, 
cabendo à última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 92, DE 2011 
(Nº 5.578/2001, na Casa de origem, do  

Deputado Osmar Serraglio)

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997 – Código de Trânsito Brasilei-
ro, para dispor sobre a Carteira Nacional 
de Habilitação das pessoas portadoras de 
Diabetes Mellitus.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, 
mediante acréscimo do § 12 ao art. 159, para dispor 
sobre a Carteira Nacional de Habilitação das pessoas 
portadoras de Diabetes Mellitus.

Art. 2º O art. 159 da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, passa 
a vigorar acrescido do seguinte § 12:

“Art. 159.  ..............................................
 ..............................................................
§ 12. Na Carteira Nacional de Habilitação 

das pessoas portadoras de Diabetes Mellitus 
deve constar a denominação “Diabético”.”(NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
30 (trinta) dias de sua publicação oficial.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 5.578, DE 2001

Altera a Lei no 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, para dispor sobre a Carteira 
Nacional de Habilitação das pessoas por-
tadoras de Diabetes Mellitus:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei no 9.503, de 23 de se-

tembro de 1997, mediante o acréscimo do § 12 no art. 
159, para dispor sobre a Carteira Nacional de Habili-
tação das pessoas portadoras de Diabetes Mellitus.

Art. 2º Fica acrescido no art. 159 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 2001, o seguinte § 12:

“Art. 159.  ..............................................
 ..............................................................
“§ 12. Na Carteira Nacional de Habilitação 

das pessoas portadoras de Diabetes Mellitus 
deve constar a denominação Diabético.” (AC)

Art. 3º Esta lei entra em vigor após decorridos 
trinta dias da data de sua publicação oficial.

Justificação

De acordo com o art. 159 do Código de Trânsito 
Brasileiro, a Carteira Nacional de Habilitação – CNH – 
além de ter fé pública, equivale a documento de iden-
tidade em todo o território nacional.

OUTUBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL298



40706 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2011

Com esses atributos o documento referido passou 
a ser utilizado divulgando informações preciosas para 
a ação de socorro médico em casos de acidentes de 
trânsito. Assim, constam atualmente na CNH campos 
relativos à doação de órgãos e tecidos e a definição 
do grupo sanguíneo e fator RH.

O Diabetes Mellitus é uma enfermidade de cará-
ter hereditário, até o momento sem cura, que apresenta 
na sociedade moderna um quadro de crescimento de 
casos. A doença pode acometer o indivíduo em qual-
quer fase de sua vida, o que determina a indicação de 
terapêutica específica. Assim, a pessoa portadora de 
Diabetes pode depender de medicação injetável diária, 
a que se denomina insulina-dependente, de medicação 
oral associada à dieta ou somente de dieta. No contex-
to do problema, o diabético insulino-dependente pode 
ser acometido de crises de hipo ou de hiperglicemia, 
que alteram o comportamento do enfermo e deman-
dam ajuda médica iminente.

Desse modo, a indicação da enfermidade na 
CNH do portador de Diabetes apresenta grande im-
portância, independente do mesmo envolver-se ou 
não em acidente de trânsito, como apoio fundamental 
ao atendimento médico ambulatorial. Essa informação 
pode salvaguardar a vida do paciente, sendo decisiva 
como indicação à adoção de procedimentos médicos 
adequados.

Considerando o número elevado de diabéticos no 
Brasil e o significado profilático e de responsabilidade 
de que se reveste a medida, contamos com o apoio 
dos nossos Pares para sua aprovação.

Registramos que este projeto nos foi sugerido 
pelo cidadão de Umuarama – PR., Sr. José Roberto 
Siqueira Lopes de Castro.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. – 
Deputado Osmar Serraglio.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

....................................................................................
Art. 159. A Carteira Nacional de Habilitação, ex-

pedida em modelo único e de acordo com as especi-
ficações do Contran, atendidos os pré-requisitos esta-
belecidos neste Código, conterá fotografia, identifica-
ção e CPF do condutor, terá fé pública e equivalerá a 
documento de identidade em todo o território nacional.

§ 1º É obrigatório o porte da Permissão para Di-
rigir ou da Carteira Nacional de Habilitação quando o 
condutor estiver à direção do veículo.

§ 2º (VETADO)

§ 3º A emissão de nova via da Carteira Nacio-
nal de Habilitação será regulamentada pelo Contran.

§ 4º (VETADO)
§ 5º A Carteira Nacional de Habilitação e a Per-

missão para Dirigir somente terão validade para a 
condução de veículo quando apresentada em original.

§ 6º A identificação da Carteira Nacional de Ha-
bilitação expedida e a da autoridade expedidora serão 
registradas no Renach.

§ 7º A cada condutor corresponderá um único 
registro no Renach, agregando-se neste todas as in-
formações.

§ 8º A renovação da validade da Carteira Nacional 
de Habilitação ou a emissão de uma nova via somente 
será realizada após quitação de débitos constantes do 
prontuário do condutor.

§ 9º (VETADO)
A validade da Carteira Nacional de Habilitação está 

condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão 
física e mental. (Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998) 

A Carteira Nacional de Habilitação, expedida na 
vigência do Código anterior, será substituída por ocasião 
do vencimento do prazo para revalidação do exame de 
aptidão física e mental, ressalvados os casos especiais 
previstos nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998) 
....................................................................................

(Às Comissões de Assuntos Sociais e, 
nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, 
de Constituição, Justiça e Cidadania.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 93, DE 2011 
(Nº 374/2003, na Casa de Origem, do  

Deputado Lincoln Portela)

Altera o art. 3º da Lei nº 10.048, de 8 
de novembro de 2000, que dá prioridade de 
atendimento às pessoas que especifica, e 
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 10.048, de 8 de novem-

bro de 2000, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único:

“Art. 3º  ..................................................
Parágrafo único. É obrigatória a reserva de 

assentos em estações e terminais de transporte 
de passageiros às pessoas a que se refere o ca-
put, cabendo ao poder público assegurar esse 
direito por meio de sinalização de advertência, 
equipamentos, reformas e ampliação das ins-
talações destinadas a repouso e espera.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
60 (sessenta) dias de sua publicação oficial.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 374, DE 2003

Assegura aos idosos o direito de dis-
por, prioritariamente, de assentos em es-
tações e terminais de transporte de pas-
sageiros.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É direito das pessoas idosas dispor, prio-

ritariamente, de assentos em estações e terminais de 
transporte de passageiros, e dever do Estado assegurar 
esse direito, equipando, reformando ou ampliando as 
acomodações destinadas a repouso, e espera.

Parágrafo único. Sinalização de advertência 
deve ser ostensivamente utilizada nas estações e 
nos terminais de transporte de passageiros para 
informar os usuários do direito assegurado aos ido-
sos por esta Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor sessenta dias após 
a data de sua publicação.

Justificação

A Constituição Federal, em seu art. 230, asseve-
ra que é dever do Estado, assim como da família e da 
sociedade, zelar pelo bem-estar das pessoas idosas.

O que se observa, no entanto, é um país ainda 
insensível à velhice, seja no plano comunitário, com 
o comportamento preconceituoso ou indiferente da 
maioria das pessoas, seja no plano institucional, com 
a ausência de normas e instrumentos de Estado vol-
tados para o amparo e a proteção dos idosos.

Não por outra razão, tomamos a iniciativa de apre-
sentar este projeto que, em circunstâncias normais, 
se entre nós grassasse o respeito e a consideração 
de que são merecedoras as pessoas de idade mais 
avançada, poderia ser dispensável.

Trata-se, evidentemente, de proposição com al-
cance limitado, mas que poderá diminuir sensivelmente 
o desconforto por que costumam passar os idosos em 
terminas e estações de transporte de passageiros, lo-
cais em que, infelizmente, as pessoas mal olham umas 
para as outras e a gentileza é moeda rara.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 10.048, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000 

Dá prioridade de atendimento às pesso-
as que especifica, e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 3º As empresas públicas de transporte e 

as concessionárias de transporte coletivo reservarão 
assentos, devidamente identificados, aos idosos, ges-

tantes, lactantes, pessoas portadoras de deficiência e 
pessoas acompanhadas por crianças de colo.
....................................................................................

(À Comissão de Direitos Humanos e Le-
gislação Participativa, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 94, DE 2011 
(Nº 3.223/2004, na Casa de Origem, do  

Deputado Lincoln Portela)

Altera o art. 4º da Lei nº 9.537, de 11 
de dezembro de 1997 – Lei de Segurança 
do Tráfego Aquaviário, para dispor sobre a 
habilitação de amadores.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei modifica o art. 4º da Lei nº 9.537, 

de 11 de dezembro de 1997 – Lei de Segurança do 
Tráfego Aquaviário, com o intuito de especificar os 
exames necessários para a habilitação de candidatos 
à categoria de amador.

Art. 2º O art. 4º da Lei nº 9.537, de 11 de dezembro 
de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 4º  ..................................................
I –  .........................................................
a) habilitação e cadastro dos aquaviários 

e amadores, observando, em relação aos últi-
mos, o disposto nesta Lei;

 ..............................................................
Parágrafo único. A habilitação dos can-

didatos à categoria de amador será aferida 
mediante exames de capacitação física, de 
conhecimento de fundamentos teóricos e nor-
mativos da navegação e de aptidão na condu-
ção de embarcação.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
180 (cento e oitenta) dias de sua publicação oficial.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.223, DE 2004

Dispões sobre formação de navegação 
amadora e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam os formadores de cursos náuticos 

amadores obrigados a realizar cursos teóricos de dura-
ção, mínima de 5 dias semanais de 1 hora diária e de no 
mínimo 5 aulas práticas com duração mínima de 1 hora.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O documento que permite a condução de embar-
cação nas atividades esportivas e recreio em águas abri-
gadas ou de interior de porto, chama-se Arrais Amador.
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Para obter esse documento, atualmente o in-
teressado inscreve-se oficialmente na Capitania dos 
Portos, realiza um exame composto por 40 questões 
de múltipla escolha e acertando 20 destas, estará apto 
a receber sua carteira de amador.

Até o presente momento, esses cursos que são 
realizados no Brasil não são formadores. É inadmissível 
acreditar que um curso, muitas vezes realizado com 
apenas uma aula, os chamados intensivos, capacite 
alguém para realizar manobras como: estacionar, lan-
çar âncora, combater incêndios, evitar abalroamento 
no mar, normas da autoridade marinha, simbologia, 
cartas náuticas e outros.

Além disso, os recentes acidentes ocorridos no 
País me faz acreditar que mudanças precisam ser 
imediatamente realizadas. Conduzir embarcações, 
mesmo que amadoramente é coisa séria e requer de 
todos maior atenção e rigor.

Portanto, apresentamos o presente Projeto de Lei 
como alternativa ao caso exposto, cientes de que não 
é uma proposta fechada e definitiva, mas que carece 
da colaboração dos Nobres Colegas Deputados para 
o seu aperfeiçoamento.

Sala das Sessões, 24 de março de 2004. – 
Deputado Lincoln Portela.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.537, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1997

Dispõe sobre a segurança do tráfego 
aquaviário em águas sob jurisdição nacio-
nal e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 4º São atribuições da autoridade marítima:
I – elaborar normas para:
a) habilitação e cadastro dos aquaviários e ama-

dores;
b) tráfego e permanência das embarcações nas 

águas sob jurisdição nacional, bem como sua entrada e 
saída de portos, atracadouros, fundeadouros e marinas;

c) realização de inspeções navais e vistorias;
d) arqueação, determinação da borda livre, lo-

tação, identificação e classificação das embarcações;
e) inscrição das embarcações e fiscalização do 

Registro de Propriedade;
f) cerimonial e uso dos uniformes a bordo das 

embarcações nacionais;
g) registro e certificação de helipontos das em-

barcações e plataformas, com vistas à homologação 
por parte do órgão competente;

h) execução de obras, dragagens, pesquisa e 
lavra de minerais sob, sobre e às margens das águas 
sob jurisdição nacional, no que concerne ao ordena-

mento do espaço aquaviário e à segurança da nave-
gação, sem prejuízo das obrigações frente aos demais 
órgãos competentes;

i) cadastramento e funcionamento das mari-
nas, clubes e entidades desportivas náuticas, no 
que diz respeito à salvaguarda da vida humana e 
à segurança da navegação no mar aberto e em hi-
drovias interiores;

j) cadastramento de empresas de navegação, 
peritos e sociedades classificadoras;

l) estabelecimento e funcionamento de sinais e 
auxílios à navegação;

m) aplicação de penalidade pelo Comandante;
II – regulamentar o serviço de praticagem, esta-

belecer as zonas de praticagem em que a utilização 
do serviço é obrigatória e especificar as embarcações 
dispensadas do serviço;

III – determinar a tripulação de segurança das 
embarcações, assegurado às partes interessadas o 
direito de interpor recurso, quando discordarem da 
quantidade fixada;

IV – determinar os equipamentos e acessórios 
que devam ser homologados para uso a bordo de em-
barcações e plataformas e estabelecer os requisitos 
para a homologação;

V – estabelecer a dotação mínima de equipa-
mentos e acessórios de segurança para embarcações 
e plataformas;

VI – estabelecer os limites da navegação interior;
VII – estabelecer os requisitos referentes às condi-

ções de segurança e habitabilidade e para a prevenção 
da poluição por parte de embarcações, plataformas ou 
suas instalações de apoio;

VIII – definir áreas marítimas e interiores para 
constituir refúgios provisórios, onde as embarcações 
possam fundear ou varar, para execução de reparos;

IX – executar a inspeção naval;
X – executar vistorias, diretamente ou por inter-

médio de delegação a entidades especializadas.
....................................................................................

(À Comissão de Serviços de Infraestru-
tura – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2011 
(Nº 6.960/2006, na Casa de Origem, do  

Deputado Salatiel Carvalho)

Dispõe sobre a regulamentação das 
profissões de cabeleireiro, manicure, pe-
dicuro e profissionais de beleza em geral.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica regulamentada, em todo o território 

nacional, a atividade profissional dos trabalhadores nos 
serviços de embelezamento e higiene, constituída por 
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barbeiro, cabeleireiro, depilador, esteticista, manicuro, 
maquiador, maquiador de caracterização, massagistas, 
pedicuro e atividades afins.

Parágrafo único. Define-se como profissional de 
estética e higiene todo aquele que trata de embeleza-
mento capilar, estético, facial e corporal dos indivídu-
os, utilizando produtos e aparelhagens, selecionando, 
preparando e zelando pelo local e pelos materiais de 
uso profissional.

Art. 2º A atividade profissional de que trata o art. 
1º somente poderá ser exercida por aqueles que ve-
nham a preencher os seguintes requisitos:

I – ter a escolaridade mínima correspondente ao 
primeiro segmento do Ensino Fundamental;

II – ter formação e treinamento profissional espe-
cíficos, ministrados por entidades oficiais ou privadas 
legalmente reconhecidas.

Parágrafo único. Os profissionais que, na data da 
publicação desta Lei, estejam comprovadamente no 
exercício das respectivas atividades, pelo tempo mí-
nimo de 2 (dois) anos, ficam dispensados de cumprir 
os requisitos estabelecidos neste artigo.

Art. 3º Aplicam-se aos profissionais a que se re-
fere esta Lei, no que couber, as normas constantes da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1942, e 
do Regime Geral de Previdência Social.

Art. 4º Os profissionais de que trata esta Lei 
deverão obedecer às normas sanitárias, de higiene 
e limpeza nos estabelecimentos, além de cuidar da 
esterilização dos materiais e utensílios utilizados no 
desenvolvimento de suas atividades, em conformida-
de com os regramentos implementados pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 6.960, DE 2006

Dispõe sobre a regulamentação das 
profissões de cabeleireiro, manicuro e pe-
dicuro e profissionais de beleza em geral.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O exercício profissional das atividades 

de cabeleireiro, manicuro, pedicuro e profissionais de 
beleza em geral fica reconhecido, em todo o território 
nacional, nos termos desta Lei.

Art. 2º Os profissionais, de que trata a presente lei, 
são os que exercem suas atividades laborais pertinen-
tes à estética e saúde; aplicam produtos químicos para 
ondular, alisar ou colorir os cabelos; cuidam da beleza 

das mãos e pés; realizam depilação e tratamento de 
pele; fazem maquiagens sociais e para caracterizações 
(maquilagem artística); realizam massagens estéticas 
utilizando produtos e aparelhagem própria; selecionam, 
preparam e cuidam do local e materiais de trabalho.

Parágrafo único. Os profissionais deverão obe-
decer às normas sanitárias, cuidando da esterilização 
de materiais e utensílios utilizados no atendimento aos 
cidadãos que busquem os seus serviços.

Art. 3º Estão autorizados a exercer as profissões 
regulamentadas pela presente lei:

I – os portadores de diploma do ensino 
fundamental;

II – os portadores de habilitação técnica 
específica fornecida por entidades públicas ou 
privadas, legalmente reconhecidas;

III – os profissionais que já exercem a 
profissão há pelo menos um ano, contado da 
publicação desta Lei, independente do aten-
dimento aos incisos I e II deste artigo.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, serão 
aceitos os diplomas expedidos em país estrangeiro, des-
de que revalidados pelos órgãos nacionais competentes.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

A Constituição da República, em seu inciso XIII, 
do art. 5º, assegura o livre exercício de qualquer traba-
lho, ofício ou profissão e faculta ao legislador ordinário 
o estabelecimento de requisitos para o exercício de 
determinados labores, quando envolver, por exemplo, 
a possibilidade de exposição a perigo de bens valio-
sos como a saúde, a segurança, o patrimônio e o bem 
estar dos cidadãos.

É o caso presente. De fato, os profissionais liga-
dos à beleza em geral, no exercício de seus ofícios, 
manipulam, em boa parte das vezes, produtos quími-
cos, que, se mal administrados, podem gerar sérios 
danos à saúde dos usuários, razão pela qual deve-se 
estabelecer um mínimo de regulamentação para essas 
atividades laborais.

Não se trata de um pleito corporativo, mas de 
uma necessidade social, que vem ao encontro de um 
imperativo de proteção a sociedade do mal exercício 
profissional, que pode afetar seriamente a sua incolu-
midade física e estética, cuidando, obviamente, de não 
estabelecer reservas indevidas de mercado.

Estamos estabelecendo um mínimo de requisitos 
para o exercício das profissões ligadas à beleza em 
geral, entre as quais destacamos a de cabeleireiro, 
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manicuro e pedicuro, entre tantos outros, igualmente 
importantes e valorosos.

O manuseio de produtos químicos, de objetos 
pontiagudos, o desempenho de tarefas relacionadas 
a procedimentos de higiene e profilaxia, devem estar 
cercados de um mínimo de cuidados e exigir um co-
nhecimento básico que evite danos à saúde, segurança 
e bem estar da coletividade.

Sala das Sessões, 2 de maio de 2006. – Depu-
tado Salatiel Carvalho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho.

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

(À Comissão de Assuntos Sociais, em 
decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 96, DE 2011 
(Nº 7.149/2006, na Casa de origem, do  

Deputado Jair Bolsonaro)

Dá nova redação ao inciso IV e acres-
ce o inciso IX ao art. 244 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o 
Código de Trânsito Brasileiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 244 da Lei nº 9.503, de 23 de se-

tembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 244.  ..............................................
 ..............................................................
IV – com faróis apagados durante a noite;
 ..............................................................
X – com os faróis apagados durante o dia:
........................................................” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 7.149, DE 2006

Dá nova redação ao inciso IV e acres-
ce o inciso IX ao art. 244 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o 
Código de Trânsito Brasileiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 244 da Le nº 9.503, de 23 de setem-

bro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação, 
alterado o inciso IV e acrescido o inciso IX:

“Art. 244.  ..............................................
 ..............................................................
IV – com faróis apagados durante a noite;
 ..............................................................
IX – com os faróis apagados durante o dia:”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Quando da formulação do atual Código de Trân-
sito Brasileiro – CTB, o parlamento procurou adotar 
normas mais rígidas que objetivavam, por certo, inibir 
o crescente quadro de acidentes de trânsito, muitos 
deles pela inobservância ou mesmo descrédito das 
normas que regiam o assunto.

Neste afã algumas regras exacerbaram sua fina-
lidade preventiva e educativa, valendo-se apenas do 
aspecto punitivo, de forma desproporcional.

Pela atual legislação, um condutor de motocicleta 
que esteja, durante o dia, com os faróis apagados, está 
cometendo uma infração gravíssima, sujeito à pena 
de multa no valor de R$ 191,54 (cento e noventa e 
um reais e cinquenta e quatro centavos) e suspensão 
do direito de dirigir, sendo recolhido, de imediato, seu 
documento de habilitação.

É certo que o uso dos faróis para motos no período 
diurno, auxilia a identificação desse tipo de veículo por 
parte dos outros condutores, colaborando na redução 
dos acidentes. No entanto, punir de igual modo quem 
deixa de utilizar a iluminação do veículo durante o dia, 
na mesma proporção com quem o deixa de fazer no 
período noturno, onde, evidentemente, proporciona 
mais risco, não nos parece coerente.

Assim, propomos a alteração da redação do inciso 
IV do art. 244 do CTB, classificando como “gravíssima” 
somente a não utilização dos faróis durante o período no-
turno e incluir, o inciso IX, no mesmo artigo, para tipificar 
a infração da não utilização dos faróis durante o dia, como 
sendo de natureza “média”, para, efetivamente, classificar 
de modo proporcional as diferentes condutas irregulares.

Visando colaborar com o aperfeiçoamento de tão 
valorosa obra que é o Código de Trânsito Brasileiro, 
proponho esta adequação no dispositivo mencionado.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2006. – Depu-
tado Jair Bolsonaro.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

....................................................................................
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Art. 244. Conduzir motocicleta, motoneta e ci-
clomotor:
........................................ ............................................

IV – com os faróis apagados;
....................................................................................

VIII – transportando carga incompatível com suas 
especificações ou em desacordo com o previsto no § 
2º do art. 139-A desta Lei;

IX – efetuando transporte remunerado de mer-
cadorias em desacordo com o previsto no art. 139-A 
desta Lei ou com as normas que regem a atividade 
profissional dos mototaxistas: (Incluído pela Lei nº 
12.2009, de 2009) 
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 97, DE 2011 
(Nº 2.935/2008, na Casa de origem, da  

Deputada Alice Portugal)

Dispõe sobre a destinação dos bens 
de valor cultural, artístico ou histórico aos 
museus, nas hipóteses que descreve.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Consideram-se disponíveis para ser desti-

nados ao patrimônio dos museus federais os bens de 
valor cultural, artístico ou histórico que fazem parte do 
patrimônio da União, nas seguintes hipóteses:

I – apreensão em controle aduaneiro ou 
fiscal, seguida de pena de perdimento, após o 
respectivo processo administrativo ou judicial;

II – cessão em pagamento de dívida;
III – abandono.

Art. 2º Entende-se por bem de valor cultural os de-
finidos no art. 215 e no art. 216 da Constituição Federal.

Art. 3º Os bens disponíveis, quando destinados 
a Unidade Museológica da União, integrar-se-ão ao 
seu patrimônio.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste 
artigo aos bens de valor cultural que façam parte do 
acervo de instituições de caráter cultural sob a admi-
nistração ou guarda de órgãos ou entidades da admi-
nistração federal até a data da publicação desta Lei.

Art. 4º Cabe aos órgãos e entidades da adminis-
tração federal e da justiça federal notificar o órgão da 
União responsável pela gestão dos museus sobre a 
disponibilidade dos bens referidos a cada novo ingresso.

Art. 5º O Ministério da Cultura, por meio do órgão 
ou entidade responsável, após ser notificado, manifes-

tar-se-á quanto ao interesse na destinação dos bens 
e cuidará da transferência do bem a entidade a que 
esse for destinado.

§ 1º O Conselho Consultivo de Patrimônio Muse-
ológico do Instituto Brasileiro de Museus será ouvido 
previamente sobre a conveniência de se destinar o 
bem aos museus.

§ 2º Em se tratando de bens tombados em âmbito 
federal, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional deverá pronunciar-se quanto à destinação 
dos bens aos museus.

Art. 6º A União, objetivando a adequada preser-
vação e difusão dos bens referidos nesta Lei, poderá 
permitir a guarda e a administração por museus per-
tencentes à esfera federal, estadual e municipal.

§ 1º Será dado preferência de destinação às ins-
tituições museológicas federais.

§ 2º A União poderá permitir que a guarda e a 
administração sejam transferidas para museus priva-
dos, desde que sem fins lucrativos e integrantes do 
Sistema Brasileiro de Museus.

Art. 7º É nula a destinação aos museus dos bens 
de valor cultural, artístico ou histórico adquiridos na 
forma das hipóteses descritas no art. 1º, sem a obser-
vância do disposto nesta Lei.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 2.935, DE 2008

Dispõe sobre a destinação dos bens 
de valor artístico, histórico e/ou cultural 
apreendidos, abandonados ou disponíveis, 
administrados por órgãos e entidades da 
administração pública federal e da justiça 
federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Consideram-se disponíveis para destinação 

aos museus federais todos os bens de valor artístico, 
histórico e ou cultural que estejam sob guarda ou ad-
ministração de órgãos e entidades da administração 
pública federal e da justiça federal, entre eles:

I – bens apreendidos em decorrência 
das atividades de controle aduaneiro ou de 
fiscalização dos tributos;

II – bens objeto de aplicação de pena 
de perdimento;

III – bens recebidos em pagamento de 
dívidas;

IV – bens abandonados.
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Art. 2º Aos bens de valor artístico, histórico e ou 
cultural, apreendidos, abandonados ou disponíveis, ad-
ministrados por órgãos e entidades da administração 
pública federal e da justiça federal, deverá ser atribuída 
destinação na modalidade incorporação às Unidades 
Museológicas do Ministério da Cultura.

Parágrafo único. Entende-se incorporação como 
a transferência dos bens, destinados pela autoridade 
competente, para a administração da entidade ou ór-
gão beneficiário, os quais passarão a constituir bem 
patrimonial da entidade ou órgão.

Art. 3º Cabe aos órgãos e entidades da adminis-
tração pública federal e da justiça federal, notificar o 
Ministério da Cultura, por intermédio do órgão respon-
sável pelos museus, sobre a disponibilidade dos bens 
em referência a cada novo ingresso.

Art. 4º O Ministério da Cultura, após ser cientifi-
cado, manifestar-se-á quanto ao interesse na incorpo-
ração dos bens e procederá a retirada da mercadoria 
incorporada, no prazo de trinta dias.

Art. 5º É nula a disposição dos bens de valor artís-
tico, histórico e ou cultural, apreendidos, abandonados 
ou disponíveis, administrados por órgãos e entidades 
da administração pública federal e da justiça federal, 
realizada sem a observância do disposto nos artigos 
anteriores, em especial, quando não obedecer ao di-
reito de preferência aqui estabelecido.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Nos últimos tempos, registrou-se no Brasil um 
aumento no número de ocorrências de roubo de obras 
de arte, documentos históricos, fotografias e peças 
sacras em museus, santuários e igrejas. Não se trata 
de um fenômeno local. O roubo de obras de arte é um 
dos crimes mais lucrativos do mundo, só ficando atrás 
do tráfico de drogas e de armas.

O recente caso do roubo das obras de arte do 
Museu Arte de São Paulo, ocorrido em dezembro de 
2007, estarreceu a Nação e mostrou que são insufi-
cientes e precários os instrumentos de gestão gover-
namental e de legislação punitiva para esse tipo de 
crime cada vez mais frequente.

A repercussão nacional e internacional desse caso 
fere a imagem do país e cria várias dificuldades, inclu-
sive com aumento no valor de seguro para exposições 
realizadas em território brasileiro. Coloca o Brasil como 
um dos países de maior incidência neste tipo de crime, 
passando uma imagem de impunidade e de facilidades.

O tráfico de bens culturais é o terceiro crime 
mais rentável no mundo, somente perdendo para o 
tráfico de armas e de drogas. Os dados do IPHAN 

apontam para mais de 900 bens culturais brasileiros 
desaparecidos. E nem sempre a prisão dos ladrões 
e receptadores e a recuperação das obras roubadas 
redundam no retorno das peças ao seu local de ori-
gem, ou seja, ao museu, santuário, igreja ou Casa 
de Cultura de onde foi furtado.

O presente projeto de lei tem o propósito de criar 
um mecanismo legal que contribua decisivamente para 
a preservação do patrimônio histórico e artístico de nos-
so país. Ao estabelecer que “os bens de valor artístico, 
histórico e ou cultural, apreendidos, abandonados ou 
disponíveis, administrados por órgãos e entidades da 
administração pública federal e da justiça federal, deve-
rão ser incorporados pelas unidades museológicas do 
Ministério da Cultura”, o projeto visa resguardar as obras 
apreendidas, abandonadas ou depositadas nos diversos 
órgãos da Administração Pública ou da Justiça Federal, 
cuidar de sua conservação e de sua segurança e dispo-
nibilizá-las para a sociedade através de nossos museus.

Não são raras as descobertas de valiosas peças 
históricas e artísticas perdidas há anos nos depósitos 
de determinados órgãos públicos, muitas delas prati-
camente irrecuperáveis. Evitar esse lamentável tipo de 
ocorrência é o que se pretende com o presente projeto 
de lei que conta com integral apoio do Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN e do 
próprio Ministério da Cultura.

Sala das Sessões, 4 de março de 2008. – Depu-
tada Alice Portugal.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno 

exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização 
e a difusão das manifestações culturais.
....................................................................................

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasilei-
ro os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de refe-
rência à identidade, à ação, memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 
se incluem:
....................................................................................

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania; e de Educação, Cultura e Espor-
te, cabendo à última a decisão terminativa.)
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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 Regimento 
Interno, os Projetos serão apreciados terminativamen-
te 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. 

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Para uma comuni-
cação inadiável.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem re-
visão da oradora.) – Para uma comunicação inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A Senadora Ana Amélia está ins-
crita para uma comunicação inadiável, mas excedi o 
tempo. Fui a primeira a chegar ao plenário e acabei 
de fazer minha inscrição pelo tempo da liderança. Ex-
cedi o tempo de comunicação inadiável. A Senadora 
Ana Amélia, portanto, é a primeira a falar no período 
de comunicação inadiável.

O Senador Geovani será o segundo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – O Senador Suplicy será o terceiro 
a falar para uma comunicação inadiável.

Pois não, Senador Flexa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Também peço a V. 
Exª minha inscrição para uma comunicação inadiável 
na primeira suplência.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Na primeira suplência. Vamos inscre-
vê-lo aqui sem problemas, mas seria importante que 
o Senhor pudesse vir à mesa olhar a relação dos ins-
critos. Tenho certeza de que algum Parlamentar não 
comparecerá e V. Exª falará.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Sem dúvida.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Então, estão inscritos para uma comu-
nicação inadiável a Senadora Ana Amélia, o Senador 
Geovani Borges, o Senador Suplicy. O Senador Flexa 
é o quarto, caso haja desistência. A Senadora Vanessa 
falará pela liderança de seu Partido, o PCdoB.

Convido, neste momento, o primeiro orador inscri-
to, que chegou pontualmente a este plenário, Senador 
Ricardo Ferraço. Como sempre muito pontual, muito 
atuante, muito combativo.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) 
– Muito obrigado, Srª Presidente em exercício desta 
sessão, Senadora Vanessa, Srªs e Srs. Senadores, 
brasileiros que nos acompanham por meio da sessão 
do Senado, estamos em meio a um embate decisivo. 
E o que está em jogo é muito mais do que a justa di-
visão de receitas provenientes de uma das nossas 
maiores riquezas naturais. Muito mais que interesses 
econômicos regionais 

Muito mais que interesses econômicos regionais 
ou até mesmo o equilíbrio fiscal dos Estados produ-
tores de petróleo.

Estamos, essa é que é a verdade, diante, Srªs e 
Srs. Senadores, da maior disputa federativa das últimas 
décadas em nosso País. E o que proponho, na tarde 
de hoje, é exatamente uma reflexão, uma profunda 
reflexão, Senador Flexa Ribeiro, sobre o federalismo 
que estamos construindo ou estamos fazendo deterio-
rar, sobre o princípio, às vezes questionável, do valor 
e do conceito do debate de minoria e maioria numa 
Casa parlamentar.

A questão dos royalties do petróleo coloca na 
mesa o pacto federativo. O pacto que tem sustentado 
há mais de um século a democracia brasileira e a uni-
dade nacional, e que foi consagrado desde a nossa 
primeira Constituição Republicana, em 1891.

Com dimensões continentais, nosso País é mar-
cado, é verdade, por profundas diferenças regionais 
– do ponto de vista geográfico, do ponto de vista cul-
tural e do ponto de vista econômico. É a organização 
político-territorial federativa que impede a fragmenta-
ção em meio a tamanha diversidade. Isso vale para o 
Brasil mas também vale, Senadora Ana Amélia, para 
qualquer outro Estado federado.

Um dos mais importantes e principais teóricos da 
doutrina do federalismo, Michael Burgess, ensina que o 
segredo da federação – ou o “gênio” da federação – é a 
capacidade de acomodar competição e conflitos entre 
os Estados federados. Para isso, as palavras chaves, 
segundo ele, são: tolerância, respeito, barganha e re-
conhecimento mútuo.

Outro grande expoente da doutrina federalista, 
Daniel Elazar, reforça a necessidade de equilibrar 
competição e cooperação, de maneira a favorecer a 
unidade entre os vários Estados federados. 

A soberania compartilhada, diz ele, só se man-
tém ao longo do tempo com uma relação de equilíbrio 
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entre a autonomia dos pactuantes e a sua necessária 
interdependência.

Não se trata de eliminar as diferenças, a diversi-
dade, o pluralismo. Mas sim de fomentar a negociação, 
a cooperação. Caso contrário, os laços que unem os 
pactuantes se tornam cada vez mais frágeis e a auto-
nomia dos entes mais fortes acaba se sobrepondo à 
necessária interdependência um dos mais importantes 
sustentáculos de nossa Federação.

O Brasil se caracteriza como uma das Federações 
mais desiguais do mundo. Sem desprezar os esforços 
no sentido de reduzir as disparidades econômicas re-
gionais, somos obrigados a reconhecer que ainda es-
tamos muito, mas muito distante dos ideais preconiza-
dos por homens públicos do porte do Professor Celso 
Furtado. Nada mais natural, portanto, que os conflitos 
sejam acirrados no nosso modelo federativo em razão 
das profundas desigualdades regionais.

A concentração histórica de poderes e de recur-
sos tributários na esfera do Governo Federal também 
distorce profundamente o nosso pacto federativo, já 
que a hipertrofia da União compromete a receita, mas 
não apenas a receita, também a autonomia dos Es-
tados federados.

Manter a soberania compartilhada por meio do 
equilíbrio entre competição e cooperação é, portanto, 
um desafio ainda maior no caso brasileiro. Muito mais 
do que desafio, a meu juízo, uma precondição, uma 
premissa.

Aqui a lição de Burgess: é preciso tolerância, 
respeito, barganha, ou seja, negociação e reconheci-
mento mútuo. Disputas predatórias, disputas cegas por 
mais recursos, como aqui presenciamos em torno dos 
royalties do petróleo vão completamente de encontro 
a esse espírito de cooperação e de solidariedade fe-
derativa. Porque não é de olho no fruto do quintal do 
vizinho que se planta prosperidade e crescimento. É 
cuidando, é regando os frutos do próprio quintal.

Não é desorganizando a economia dos Estados 
produtores que vamos reduzir desigualdades regionais 
e construir um País mais justo, com geração de mais 
amplas oportunidades. É respeitando, é valorizando o 
potencial e a vocação de cada um dos nossos 27 Es-
tados, incluindo aí o nosso Distrito Federal.

Esta Casa, o Senado da República, mais do que 
qualquer outra instituição federativa e democrática, tem 
que zelar pelo equilíbrio federativo, zelar para que a di-
versidade dos interesses regionais, para que eventuais 
conflitos não atropelem a necessária cooperação que 
assegura a unidade nacional. Não sem outro propósito, 
uma das mais importantes e históricas participações do 
nosso Senado é a manutenção da unidade nacional. O 
Senado, da Monarquia transitando para a República, 

passando, enfim, pelos vários regimes, sempre teve 
esse papel: o de guardião da unidade nacional.

Autonomia e interdependência são duas faces, 
Senador Geovani, da mesma moeda, no caso da Fe-
deração. E vamos além. Eu repito: autonomia e inter-
dependência

Uma federação pressupõe respeito aos direitos 
originais dos pactuantes. Direitos que não podem ser 
arbitrariamente retirados, nem mesmo por uma maioria.

Seria o que o pensador Tocqueville classificou, 
dois séculos atrás, como a ditadura da maioria, ou 
mesmo como Platão denominou de “democracia des-
virtuada”, em A República.

Porque quando a maioria se arvora ao direito de 
esmagar a minoria, saímos, então, do terreno da de-
mocracia para o terreno da ditadura, da simples tirania.

Tomemos como exemplo extremo o caso da Ale-
manha nazista, onde a maioria apoiou a perseguição, 
o massacre de judeus, negros e homossexuais.

São as minorias que dão sentido às “maiorias”. 
São elas, as minorias, que oferecem diversidade e que 
revolucionam a sociedade.

Na democracia, a minoria tem voz. E tem voz 
ativa. Não pode ser atropelada, esmagada pelo rolo 
compressor de uma maioria que, circunstancialmente, 
está ignorando direitos previamente pactuados.

É do jogo democrático que a vontade da maioria 
seja limitada por normas constitucionais que assegu-
ram deveres e direitos fundamentais, mesmo que es-
ses direitos não expressem exatamente os interesses 
dessa maioria. Democracia não se limita a números, 
vai muito além! Democracia reúne valores, princípios, 
limites, exige equilíbrio e senso de justiça.

Mas voltemos à questão dos royalties. O prin-
cipal fiador do pacto político territorial que sustenta a 
Federação brasileira é a nossa Constituição, onde es-
tão registrados, com todas as letras, os direitos e os 
deveres dos entes federados. E é a nossa Constitui-
ção brasileira, como todos sabem, em seu art. 20, que 
preconiza que Estados, Distrito Federal e Municípios 
têm participação ou compensação financeira pela ex-
ploração não apenas de petróleo ou gás natural, mas 
também de recursos naturais, de recursos hídricos 
para fins de geração de energia no seu respectivo ter-
ritório, plataforma continental, mar territorial ou zona 
econômica exclusiva.

Vamos então tornar letra morta nossa Consti-
tuição? Uma constituição discutida e aprovada pelo 
Congresso Nacional? 

Vamos distorcer o espírito federativo que inspirou 
os constituintes ao conceber uma justa compensação, 
diante dos impactos sociais, econômicos e ambientais 
sofridos em função da exploração do petróleo?
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A ambição da maioria, que hoje exige uma distri-
buição equitativa, também para torná-la cega, diante 
das oportunidades e possibilidades futuras que podem 
favorecer tantos outros Estados federados, uma vez, 
minha cara e estimada Senadora Ana Amélia, que 
mais de 90% das áreas possíveis de reservas de pe-
tróleo e gás ainda estão inexploradas neste País de 
dimensão continental. 

E mais: a ambição dessa maioria parece também 
ignorar o art. 155 da nossa Constituição, segundo o 
qual o ICM sobre energia elétrica, petróleo e deriva-
dos é cobrado no Estado de destino. Portanto, onde é 
consumido, e não no de origem, como é regra geral.

Lidos em conjunto, os arts. 20 e 155 da Consti-
tuição Federal refletem bem o equilíbrio federativo que 
norteia a nossa Constituição, cuja Constituinte foi tão 
bem elaborada, discutida e trabalhada pelo então Depu-
tado Federal Nelson Jobim, ex-Ministro, ex-Presidente 
do Supremo Tribunal Federal. Estados produtores fi-
cam com a maior fatia de royalties, mas abrem mão...

(Interrupção do som.)

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– ...da receita do ICMS incidente sobre petróleo e de-
rivados para compensar os demais Estados federados 
onde não se identificam, até então, petróleo ou gás.

Oras, a partilha de receitas tributárias configura 
um sistema financeiro complexo, e qualquer mudança 
isolada, conduzida de forma casuística, oportunista, 
geraria, por certo, um desequilíbrio sistêmico e, a meu 
juízo, a quebra do princípio federativo.

E o que dizer, Srªs e Srs. Senadores, da violação 
incontestável do princípio de segurança jurídica? Por-
que o que está na mesa não é a discussão de novas 
regras apenas para lotes ainda não licitados do pré-sal. 
O que a maioria quer impor à minoria é a mudança 
das regras do jogo em pleno jogo...

(Interrupção do som.)

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES) – É rasgar contratos juridicamente perfeitos, que 
estão em pleno vigor, o que compromete – e peço um 
pouco da condescendência da nossa Presidente para 
que eu possa esgotar o meu raciocínio – de maneira 
assustadora e perversa o equilíbrio fiscal e os progra-
mas de investimento já em curso de Estados e Muni-
cípios produtores, o que representaria, seguramente, 
um retrocesso sem precedentes na história constitu-
cional do nosso País.

Temos pois, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, meu caro Senador Lindbergh, um clima perverso 
de guerra federativa, onde se rompe o equilíbrio entre 
competição e cooperação e em que o bem comum e 

a unidade nacional são comprometidos por interesses 
locais desmedidos.

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Senador, a Mesa vai conceder – já 
concedeu cinco minutos a mais – três minutos para 
que V. Exª possa concluir.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Agradeço a delicadeza de V. Exª. 

O que se impõe, portanto, no momento, é o mí-
nimo de lucidez política, o mínimo de serenidade. O 
petróleo é, com certeza, uma riqueza de todos bra-
sileiros, uma riqueza que deve servir à prosperidade 
de todo o País. 

Mas não é, Senador Lindbergh, atropelando direi-
tos adquiridos, não é rasgando a Constituição, não é 
esmagando a economia dos Estados produtores nem 
alimentando uma crise institucional que se conquistará 
essa prosperidade. Insisto, insisto e o faço com muita 
convicção pelo papel histórico que tem o Senado da 
República.

Cabe ao Senado Federal, mais do que a qual-
quer outra instituição brasileira, zelar pelo equilíbrio da 
aliança brasileira que se baseia a democracia brasi-
leira. Ou também vamos, Senador Flexa Ribeiro, nos 
conflitar, nos digladiar só para citar um exemplo com o 
compartilhamento da CFEM, a Compensação Financei-
ra pela Exploração de Recursos Minerais? Como não 
reconhecer o impacto que a inflação de minério gera 
no Estado do Pará. Vamos aprovar quantas mudanças 
mais de cunho oportunista, de cunho casuístico sobre 
os falsos interesses de uma maioria?

A lição de Tocqueville ainda está bem viva: a pior, 
a mais perversa das tiranias, Srªs e Srs. Senadores, 
a mais cruel delas é sem dúvida a tirania da maioria 
sobre a minoria. 

Ainda há tempo, ainda há tempo para uma jus-
ta e equilibrada negociação capaz de colocar limite 
nessa marcha da insensatez, ainda há tempo para a 
negociação. A política, a boa política que foi edificada, 
que foi construída lá atrás pelos gregos como forma 
de mediação dos interesses coletivos, a política, com 
“p” maiúsculo que tantas vezes foi capaz de solucionar 
impasses tão complexos em nosso País, mais uma vez 
deve mediar esse que é seguramente o maior conflito 
federativo vivido pelos brasileiros nos últimos anos. 

De modo que encerrando aqui o nosso discurso 
eu estou naturalmente ratificando a expectativa que 
tenho que nesses dias derradeiros, até o dia 19, nós 
possamos continuar sentando à Mesa, nós possamos 
continuar negociando, possamos continuar encontrando 
caminhos equilibrados, caminhos que possam permitir 
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que o pré-sal e que o petróleo possam ser distribuídos 
por todos os brasileiros, mas não à custa organização 
das economias dos Estados produtores.

Digo isso porque o meu Estado, o Espírito Santo, 
deu muito duro para que nós pudéssemos organizar, 
para que nós pudéssemos sanear nossas finanças, 
para que nós...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
(Interrupção do som.)

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– ...e não é justo que, num momento como este, em 
que nós estamos construindo prosperidade comparti-
lhada para os capixabas, sofrêssemos uma covardia 
e uma violência de dimensão tão grande como essa 
que podemos estar presenciando. Mas acho que a po-
lítica, que o entendimento, que a negociação devem e 
podem prevalecer até o dia 19 e que possamos dar o 
exemplo de que o Senado Federal continua sendo a 
Casa guardiã dos interesses dos Estados; portanto, a 
guardiã da unidade nacional.

Muito obrigado, Srª Presidente, Srs. Senadores 
e Srªs Senadoras.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Cumprimento V. Exª pelo pronun-
ciamento.

De fato, a questão da distribuição da riqueza do 
petróleo oriundo do pré-sal é, talvez, hoje, o debate 
mais quente no Parlamento brasileiro. Devemos, de 
acordo com as próprias lideranças de todos os parti-
dos, no Senado e na Câmara, até o próximo dia 26, 
estar com uma proposta definida. Do contrário, irá a 
voto o veto do Presidente Lula ao projeto do pré-sal, 
sobretudo, ao art. 64, que é a chamada Emenda Ib-
sen Pinheiro, que distribui a riqueza igualmente entre 
todos os Estados.

Convido para fazer uso da palavra agora, em 
permuta com a Senadora Ana Amélia, que lhe cedeu 
o tempo, ao Senador Flexa Ribeiro.

Senador, V. Exª dispõe, de acordo com o Regi-
mento, de cinco minutos.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Senadora Vanessa Grazziotin, que preside a ses-
são, Senadora Ana Amélia, quero registrar os meus 
agradecimentos pela compreensão e a gentileza de V. 
Exª em permutar, para que eu pudesse usar a tribuna. 

Não usarei nem os cinco minutos, mas eu não 
poderia deixar de vir à tribuna hoje, Srs. Senadores, 
primeiro, para desejar a todos os paraenses e também 
a todos os brasileiros um feliz Círio. Estou viajando 
daqui a pouco para o meu Estado, para Belém, a fim 
de participar das cerimônias do Círio, que começam, 

na realidade, a partir de hoje, mas tem seu ápice na 
procissão do próximo domingo, dia 9, pela manhã. 

Para nós, do Pará – é importante que o Brasil 
inteiro tome conhecimento disso e tenho certeza de 
que já tomaram –, o Círio é um segundo Natal. Tem 
grande importância, Senadora Ana Amélia, Senadora 
Vanessa. A Senadora Vanessa, como nossa vizinha, 
sabe muito bem o que representa o Círio de Nazaré 
para os paraenses. Assim como se deseja, à época do 
Natal, Feliz Natal, à época do Círio, nós desejamos a 
cada uma das pessoas que encontramos um Feliz Círio. 

Então, que Nossa Senhora de Nazaré abençoe 
todos os paraenses, todos os brasileiros. Ela já este-
ve aqui, há duas semanas, numa sessão especial em 
homenagem ao Círio. Tenho certeza absoluta de que 
vamos novamente, no próximo domingo, levar ao Brasil 
e ao mundo a maior procissão católica – religiosa, eu 
diria – do mundo; são mais de dois milhões de pessoas 
que se deslocam pelas ruas de Belém acompanhando 
esse evento religioso.

Finalizando, Senadora Vanessa, vou apenas re-
gistrar aqui que dei entrada a dois projetos: um PLS 
e um projeto de decreto legislativo. O PLS recebeu o 
número 626, de 2011, que dispõe sobre o cultivo sus-
tentável da cana-de-açúcar em áreas alteradas e nos 
biomas Cerrado e Campos Gerais situados na Ama-
zônia legal, e dá outras providências.

O Projeto de Decreto Legislativo, PDL 245, de 
2001, que susta a aplicação da alínea “a” e do inciso 
I da alínea “b” do item 19 da Seção I do Capítulo 2 do 
Manual de Crédito Rural (MCR), na redação dada pela 
Resolução nº 3.813, de 26 de novembro de 2009, do 
Conselho Monetário Nacional. 

Esses dois projetos, Senadora Vanessa, bus-
cam resgatar para a Amazônia o respeito que todos 
nós temos, que todos os brasileiros devem ter para 
com a nossa região, para que possamos, sim, definir, 
de acordo com o zoneamento econômico-ecológico 
de cada Estado e da região como um todo, as áreas 
que devem ser utilizadas para que se possa permitir o 
plantio da cana-de-açúcar em nossa região.

Não queremos derrubar uma única árvore para 
plantar cana – isto seria uma insensatez –, mas não 
podemos deixar de plantar a cana nos cerrados exis-
tentes, em várias regiões da nossa Amazônia, como 
temos na Ilha de Marajó, como temos em Roraima, em 
várias regiões, o cerrado ou os campos naturais para 
que possamos plantar a cana. 

Sabemos que o Brasil deixou de ser exportador 
de etanol para ser importador. Estamos tendo dificul-
dades, inclusive, para conter a inflação em função da 
pressão do preço do combustível. Há pouco, o Gover-
no reduziu a mistura do etanol na gasolina de 25% 
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para 20%, mas não resolveu o problema da pressão 
inflacionária. 

Farei, Senadora Vanessa, um pronunciamento 
com maior profundidade, debatendo na sessão já a 
partir da próxima semana.

Quero agradecer à Senadora Ana Amélia e, no-
vamente, desejar um bom Círio a todos os paraenses. 

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Cumprimentamos o Senador Flexa 
Ribeiro e convidamos para falar, como orador inscri-
to, o Senador Sérgio Souza, pelo PMDB do Estado 
do Paraná.

V. Exª dispõe de dez minutos, Senador Sérgio.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Srª Presidente.

Caros Senadores e Senadoras, inicialmente, Srª 
Presidente, eu gostaria de registrar, da tribuna do Se-
nado Federal, meu voto de pesar pela morte de Steve 
Jobs, um voto de pesar à humanidade, porque Steve 
Jobs, criador da maior empresa de capital aberto do 
mundo, foi um dos maiores defensores da populariza-
ção da tecnologia. A tecnologia, Senador Lindbergh, 
permite que hoje se derrubem governos autoritários 
e que a população tenha cada vez mais acesso às in-
formações das atividades públicas e também de seus 
representantes, tanto do Congresso Nacional como 
daqueles que detêm mandato no Poder Executivo.

Eu acho que a humanidade teve uma grande 
perda com a morte de um gênio da informática, que 
morreu tão jovem, levado por um câncer que o afligia 
aproximadamente há sete anos. Então, fica aqui regis-
trado o meu voto de pesar à humanidade pela morte 
de Steve Jobs.

Srª Presidente, venho também à tribuna, na data 
de hoje, para dizer que, há cerca de duas semanas, 
apresentei, no Senado Federal, minha primeira pro-
posta de emenda à Constituição. Trata-se da PEC nº 
94, de 2011, que altera a Constituição Federal para 
incluir a erradicação da pobreza entre os princípios 
da ordem econômica.

Ontem, o Senado Federal comemorou, em ses-
são especial, aqui neste plenário, 23 anos da nossa 
Constituição, uma justa homenagem a todo proces-
so de elaboração e, naturalmente, à promulgação da 
nossa Carta Magna, que tanto representa na história 
democrática do nosso País.

O art. 170 da Constituição, justamente o dispositi-
vo aqui sugerido na PEC nº 94, de 2011, dispõe sobre 
a ordem econômica nacional e determina os princípios 
que devem ser observados.

Desde a promulgação da Constituição de 1988, 
além de assegurar a todos uma existência digna, fun-

dada na valorização do trabalho humano e na livre ini-
ciativa, são listados nove princípios econômicos, que 
passo a relacionar: a soberania nacional; a propriedade 
privada; a função social da propriedade; a livre con-
corrência; a defesa do consumidor; a defesa do meio 
ambiente; a redução das desigualdades regionais e 
sociais; a busca do pleno emprego; e o tratamento fa-
vorecido para as empresas de pequeno porte consti-
tuídas sob as leis brasileiras e que tenham suas sede 
e administração no País.

A PEC que submeto à apreciação do Congresso 
Nacional acrescenta mais um objetivo a ser perseguido 
pela nossa ordem econômica: a erradicação da pobreza.

Srªs e Srs. Senadores, é notável o avanço expe-
rimentado pelo Brasil no que se refere ao acerto das 
políticas públicas do último governo que inseriram o 
nosso País na trilha do desenvolvimento sustentável 
com inclusão social. Milhões de famílias brasileiras ti-
veram a oportunidade de sair da miséria e outros mi-
lhões adentraram a classe média, conferindo ao País 
o status de Nação democrática.

Como parte de um longo processo de construção 
de uma sociedade sob os ditames da justiça social, 
em sucessivos governos, o Brasil conquistou a esta-
bilidade econômica com o Plano Real e estabeleceu 
as bases para o início do trabalho de inclusão social, a 
partir da criação do Fundo de Combate à Erradicação 
da Pobreza, Senadores e Senadoras. Coube então ao 
Governo do Presidente Lula prosseguir nessa grande 
obra para realizar um dos maiores feitos da história 
deste País, implantando uma política de distribuição 
de renda muito mais ousada.

O atual Governo da Presidente Dilma Rousseff 
está fazendo a sua parte, dando continuidade a esse 
processo de construção de um País mais justo, lan-
çando recentemente o Plano Brasil sem Miséria. Isso 
porque, apesar de todo o esforço nessa direção, nos 
últimos anos, 16 milhões de pessoas ainda permane-
cem na pobreza extrema em nosso País, haja vista o 
diagnóstico de que há uma população tão pobre que 
dificilmente é alcançada pela ação governamental. E 
eu falo isso não só imaginando cenários do Nordeste e 
do Norte, regiões metropolitanas onde pessoas moram 
em favelas e em áreas de risco, Senador Geovani, mas 
também me referindo ao meu Estado, que tem regiões 
paupérrimas, principalmente a região central do meu 
Estado, que é uma área ainda subdesenvolvida, e à re-
gião do Vale da Ribeira, que faz divisa com São Paulo, 
onde nós temos, com certeza, milhares de pessoas, 
nessas localidades e também nas regiões metropoli-
tanas dos grandes centros, que ainda não têm acesso 
aos programas de Governo que dão um pouco mais 
de dignidade ao cidadão brasileiro.
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Daí por que merece aplauso o trabalho do atu-
al Governo em lançar o seu programa de combate à 
pobreza, não apenas por lançar o Plano Brasil Sem 
Miséria, mas, sobretudo, pelo interesse em dar conti-
nuidade a uma necessária política de distribuição de 
renda com inclusão social.

É certo que a Constituição Federal de 1988 re-
presentou importante inovação ao processo de toma-
da de decisão das políticas públicas, ao estabelecer 
princípios fundamentais que orientam o Poder Público 
na adoção de medidas que assegurem a todos uma 
existência digna. Mas o compromisso com a erradica-
ção da pobreza precisa sair do arbítrio dos governan-
tes, para ficar insculpido como princípio constitucional.

E como já foi dito, este é o objetivo da PEC n° 
94, de 2011: o de estabelecer, entre os princípios da 
ordem econômica, a meta de erradicação da pobreza.

Assim, ao incluir, entre os princípios que norteiam 
a ordem econômica do País, a “erradicação da pobre-
za”, por meio da inclusão de novo inciso no art. 170, 
estamos contribuindo para consolidar na nossa Carta 
Magna a aspiração da sociedade na busca de superar 
uma distinção artificial e perigosa entre o desenvolvi-
mento econômico e o social, que há anos predomina no 
discurso e na prática dos gestores públicos brasileiros.

O que nós queremos dizer é que temos que trazer 
para dentro da Constituição – isso como princípio –, 
para não ficar ao crivo daquele governante que assu-
me o mandato colocar como programa outras vertentes 
que não a de melhorar e dar uma condição de igual-
dade, melhorar a distribuição de renda em nosso País.

Assim, estamos certos de que, ao incluir a “erra-
dicação da pobreza” entre os princípios que estruturam 
a economia do País, estaremos tornando explícita a 
opção da sociedade brasileira pelo combate às iniqui-
dades e à pobreza que marca nossa realidade social, 
Srª Presidente Ana Amélia.

Temos a certeza de que a aprovação dessa PEC 
permitirá que a sociedade brasileira disponha das 
maiores garantias constitucionais para, cada vez mais, 
mobilizar-se e exigir dos órgãos governamentais a 
implantação de políticas públicas eficazes para o en-
frentamento do problema da pobreza, repudiando as 
conhecidas interrupções de programas fundamentais 
que costumam acontecer quando ocorre a mudança 
das forças políticas que conduzem um Estado, um País 
e até mesmo um Município.

Por todo o exposto, gostaria de solicitar o empe-
nho de todos os Srs. Senadores e das Srªs Senadoras, 
para que possamos, junto à CCJ, sob a Presidência 
do Senador Eunício Oliveira, priorizar a indicação do 
Relator da PEC nº 94, de 2011, com a finalidade de 

incluirmos rapidamente esse dispositivo na Constitui-
ção Federal.

Aproveito ainda para solicitar o apoio de todos 
os Srs. Senadores e das Senadoras a essa PEC, para 
que possa ser debatida, aprimorada, se necessário, e 
aprovada, levando em conta o que representa para a 
sociedade brasileira. Afinal, um País verdadeiramente 
democrático, como, tenho certeza, todos queremos, 
assegura condições mínimas de vida e oportunidades 
a todos os seus cidadãos. Certamente, a erradicação 
da pobreza é um passo fundamental nessa direção.

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

Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, 
a Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de Se-
cretário, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pela Sra. Ana Amélia.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Muito obrigada, Senador Sérgio Souza, que 
aborda um tema da maior relevância: a questão social 
e o programa Brasil sem Miséria entre outros assun-
tos, como, por exemplo, os 23 anos da Constituição 
brasileira, celebrados ontem.

Para falar pela Liderança do PCdoB, a Senadora 
Vanessa Grazziotin, pelo tempo regimental de cinco 
minutos.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Muito 
obrigada, Srª Presidente Ana Amélia.

Srªs e Srs. Senadores, companheiros e compa-
nheiras, no dia de ontem, a Câmara dos Deputados 
aprovou o Projeto de Lei nº 4.529, de 2004, que es-
tabelece o Estatuto da Juventude, de autoria de uma 
comissão especial de políticas públicas criada e ins-
talada na Câmara dos Deputados. 

O Estatuto da Juventude, Srª Presidente e Srs. 
Senadores, estabelece e institui princípios e diretrizes 
de políticas para o Poder Público, no sentido da orga-
nização e da atenção ao segmento juvenil brasileiro.

O projeto é muito importante. Penso que, assim 
como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Esta-
tuto do Idoso, Senador Geovani Borges, o Estatuto da 
Juventude agora vem completar todo esse rol de um 
conjunto de medidas, a organização de um conjunto de 
medidas que garante não apenas o atendimento à as-
sistência, mas também a valorização desses segmentos 
tão importantes da sociedade brasileira, destacando 
políticas específicas de assistência e de atendimento.

Esse projeto de lei, aprovado no dia de ontem a 
partir de um importante acordo celebrado entre todos 
os partidos políticos, será encaminhado para o Sena-
do Federal. E não tenho dúvida nenhuma de que este 
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Senado Federal também, em um período não muito 
longo, Senadora Ana Amélia, deva apreciar a matéria 
e votá-la, uma matéria tão importante para os jovens 
brasileiros. 

Quero levantar, primeiro, alguns aspectos. 
No Estatuto da Juventude, relatado pela Deputada 

Manuela D’ávila, do Estado de V. Exª, do Rio Grande 
do Sul, e do meu Partido, o PCdoB, foram garantidos, 
primeiramente, o direito, o respeito e a liberdade ampla 
aos jovens. Muita polêmica foi em relação à questão 
da sexualidade, mas, ao final de tudo, chegou-se a um 
bom acordo, um acordo que garante, no Estatuto da 
Juventude, a liberdade de credo e, ao mesmo tempo, 
o respeito aos direitos da comunidade LGBT. Acho isso 
muito importante.

O Estatuto da Juventude prevê a garantia da 
meia-entrada não apenas para espetáculos culturais, 
meia-entrada para estudantes, para jovens, mas tam-
bém a meia-entrada para eventos esportivos, o que é 
um avanço significativo. Garante também o transporte 
diferenciado, a cobrança diferenciada para o transporte 
do estudante, buscando a universalização, o acesso 
universal de todos os estudantes ao transporte para 
que eles possam desenvolver-se, inclusive frequentar 
suas aulas regulares. Então, prevê e valoriza a suple-
mentação dos programas, a criação de programas su-
plementares de transporte escolar, que devem atingir 
não só aqueles que vivem nas cidades, mas também 
os jovens que vivem no campo. E estabelece como 
grande prioridade a universalização também da edu-
cação de tempo integral. 

Nesse aspecto, quero aqui dar o exemplo do meu 
Estado do Amazonas, onde já são várias as escolas de 
tempo integral. Percebemos como muda a realidade 
brasileira, como muda a realidade da juventude quando 
a educação é oferecida em tempo integral. Com edu-
cação de qualidade, a perspectiva da juventude passa 
a ser muito maior.

Srª Presidente, então, faço aqui esse destaque em 
relação ao Estatuto da Juventude, mas quero aproveitar 
estes minutos que me restam para falar rapidamente 
acerca desse tema tão importante que estamos deba-
tendo no momento, Câmara dos Deputados e Senado 
Federal, que diz respeito à distribuição dos royalties 
do petróleo, da riqueza do petróleo, sobretudo do pe-
tróleo do pré-sal.

Quero lembrar que já foi votada pelas duas Casas, 
na Câmara originalmente, uma emenda do Senador 
Ibsen Pinheiro, que depois foi modificada, recebeu um 
acréscimo aqui, no Senado Federal, por outra emenda 
apresentada também pelo Senador do Rio Grande do 
Sul Pedro Simon.

A emenda do Senador Ibsen Pinheiro visa à dis-
tribuição da exploração do petróleo do pré-sal no Brasil 
de forma mais equânime entre todos os Estados brasi-
leiros. Ou seja, de acordo com o que foi aprovado nas 
duas Casas – e que foi vetado posteriormente pelo 
Presidente Lula –, 30% da riqueza ou dos royalties 
do pré-sal deverão ser distribuídos entre os Estados 
de forma igual; outros 30%, entre todos os Municípios 
brasileiros de forma igual, e 40%, para a União. 

Diferente da regra que temos hoje em vigor, em 
que 22,5% é distribuído entre os Estados produtores, 
30%, entre os Municípios produtores e 47,5%, para 
União. Ou seja, aos Estados e Municípios brasileiros 
que não são produtores não cabe absolutamente nada 
dessa riqueza do petróleo.

Quero dizer que entendo e até valorizo muito a 
reação das bancadas dos Estados produtores. Aqui 
está o Senador Lindbergh Farias. E ninguém mais do 
que nós, Senador Lindbergh, que somos do Estado do 
Amazonas, um Estado que tem um modelo econômico 
dependente do Governo Federal, que é a Zona Franca 
de Manaus, baseada em incentivos fiscais, ninguém 
melhor do que nós, do que a bancada do Amazonas, 
para saber como é difícil defender algo contra o qual 
a maioria se coloca.

Entretanto, precisamos analisar, à luz dessa nova 
realidade que foi criada no Brasil a partir da desco-
berta do pré-sal. Nós não estamos aqui tratando de 
um petróleo que está no território do Rio de Janeiro. 
O petróleo está a duzentos, trezentos quilômetros da 
costa, por acaso em uma linha reta ou com o Estado 
do Espírito Santo, ou com o Estado de São Paulo ou 
com o Estado do Rio de Janeiro, a uma profundidade 
que varia de cinco a sete quilômetros, ou seja, de cin-
co a sete mil metros. 

Portanto, os impactos que ele promove nos Esta-
dos ou nas cidades são muito inferiores aos impactos 
promovidos quando o petróleo está ali. O meu Esta-
do é produtor de petróleo. Nós temos a maior reser-
va de gás natural do Brasil de terra firme, no Estado 
do Amazonas. Mas o impacto do petróleo do pré-sal 
é muito diferente do impacto daquele alcançado no 
próprio território. 

E o que os Estados brasileiros reclamam? A ne-
cessidade da participação dessas unidades da Federa-
ção, assim como dos Municípios, na distribuição dessa 
riqueza. Eu tenho certeza absoluta de que nós seremos 
capazes de, até o dia 19 – porque, do contrário, no dia 
26 será votado o veto –, chegar a um consenso, a uma 
negociação. Várias propostas estão sobre a mesa: nós 
temos projetos vários do Senador Wellington, o Relator 
deve estar para apresentar o seu relatório também, o 
Relator da matéria, Senador Vital do Rêgo. 
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Enfim, o que nós não podemos aceitar é que seja 
dito aqui, não apenas na imprensa – e eu já concluo, 
Senadora Ana Amélia – que a pior....

(Interrupção do som.)

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Fora do microfone.) – ...o pior cenário é a tira-
nia da maioria sobre a minoria, como disse, há poucos 
instantes, o Senador que ocupou esta tribuna. 

Não pode também o Governador do Estado do 
Rio de Janeiro dizer, falar sobre ameaças veladas. O 
Senador Lindbergh tem sido muito duro em suas pa-
lavras também, Senador. 

Eu acho que nós precisamos olhar o interesse 
nacional e a necessidade dos Estados. Não dá mais 
para conviver, Senadora Ana Amélia, com realidades 
tão distintas. Eu acabei de dizer aqui: no meu Estado, 
nós temos produção de petróleo, e o Município pro-
dutor é um Município que recebe dez, quinze vezes 
mais recursos do que todos os outros Municípios do 
Estado do Amazonas, mas a realidade social daque-
le Município, apesar da alta, da elevada arrecadação, 
não é diferente. Não é diferente! 

Então, é hora, sim, de rever – e nós estamos 
tratando, eu pelo menos assim defendo – o petróleo 
do pré-sal. O petróleo do pré-sal! Assim eu entendo, 
o petróleo do pré-sal ou aquele, conforme diz a nova 
legislação, que for considerado em situações espe-
ciais, em terra, mas considerado e classificado em 
situações especiais. 

É obvio que a emenda do Senador Ibsen Pinheiro 
abrange absolutamente tudo. Abrange absolutamente 
tudo! Aprovada do jeito que está, ou seja, com a derru-
bada do veto, não tenho dúvida de que nós viveremos 
uma batalha judicial, o assunto estará judicializado. 
Portanto, é preciso que busquemos o equilíbrio. Ago-
ra, não dá para imaginar que os Estados produtores, 
que os Municípios produtores não terão que abrir mão 
de uma parcela também, porque essa realidade tem 
que ser modificada. 

Enfim, volto a esta tribuna para falar que acho que, 
além da reforma política que está em pauta, este é...

(Interrupção do som.)

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Aliás, Senadora Ana Amélia, estamos diante 
de temas extremamente delicados, porque ora esta-
mos debatendo o pré-sal, a distribuição dos royalties 
– não só do pré-sal e do petróleo, porque isso está tudo 
envolvido. Daqui a algum tempo, estaremos debaten-
do e, nas comissões já tramitam vários projetos que 
tratam das concessões dos incentivos fiscais relativos 
ao ICMS, o que foi considerado inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal. Logo mais, na sequência, 

deveremos debater o Fundo de Participação dos Es-
tados, a mudança nas regras do Fundo de Participa-
ção dos Estados, vez que houve um julgamento pelo 
Supremo que determinou sua validade até o final do 
ano de 2012.

Enfim, acho que são temas delicados, entretanto, 
importantes e necessários de ser debatidos e resolvi-
dos, porque precisamos melhorar, como já dito aqui, 
a relação entre as unidades da Federação.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senadora Vanessa Grazziotin.

De fato, essa é uma questão complexa porque 
envolve os princípios federativos. Evidentemente, pre-
cisamos de racionalidade, de harmonia e de entendi-
mento para chegar a um bom termo em tema tão de-
licado quanto este, da distribuição ou da partilha dos 
royalties do pré-sal.

Como orador inscrito, o Senador Lindbergh Farias, 
em permuta com o Senador Jayme Campos.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente, Srs. Senadores, quero come-
çar corrigindo a Senadora Vanessa, dizendo que, se 
a discussão for isso, nós concordamos. A discussão 
do pré-sal é uma, e a gente concorda. Há acordo nis-
so. A discordância está sendo na discussão do que já 
foi licitado.

Mas, não quero começar discutindo. 
Quero dizer, Senadora Ana Amélia, que esta 

foi uma das semanas mais difíceis para mim neste 
Senado, mais tensa, porque sinto que não estamos 
caminhando na direção correta. Não é bom para nin-
guém, não é bom para nenhum Senador ficar brigan-
do Estado contra Estado. Eu não quero tirar nada de 
nenhum Estado da Federação. Este Senador que vos 
fala aqui representa o Estado do Rio de Janeiro, mas 
é nordestino, sou paraibano. A discussão está cami-
nhando numa direção equivocada. 

O discurso que o Senador Ricardo Ferraço fez 
neste Plenário, para mim, foi um dos melhores pronun-
ciamentos feitos sobre o tema por um Senador.

O nosso debate tem de ser o debate da Fede-
ração. 

Veja só, Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, es-
tamos discutindo royalties. Mas a mudança no critério 
dos royalties... O projeto de Wellington Dias e de Ibsen 
Pinheiro, dizia o quê? Você muda a regra dos royalties 
e joga para o FPE, que já foi declarado inconstitucio-
nal pelo Supremo Tribunal Federal. É inconstitucional! 
E vamos ter de, até o final de 2012, apresentar novos 
critérios para a divisão do FPE. Não estamos falando 
de poucos recursos, falo de R$39 milhões do FPE do 
ano passado. Além disso, há a guerra dos portos. É 
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outro debate. Está em discussão na Comissão de As-
suntos Econômicos (CAE). 

Dívida dos Estados. Quero entrar nesse tema. En-
tão, o apelo que eu faço, nós, dos Estados produtores, 
já falamos aqui em alto e bom som, somos favoráveis a 
que Estados não produtores recebam agora e não só 
no pré-sal. Não concordamos é com essa briga, com 
esse problema federativo que estamos enfrentando 
nesse momento. 

Quero começar, Senador Ferraço, ao falar desse 
desequilíbrio federativo, por chamar a atenção para 
um ponto sobre o qual estamos sempre falando aqui, 
que é a concentração de arrecadação cada vez maior 
nas mãos da União. 

Em 2008, a União ficou com 54% de todas as 
despesas arrecadadas – isso depois das transferên-
cias –, os Estados, 27% e Municípios, 19%. 

No projeto de lei orçamentária de 2012 há a pre-
visão de arrecadação de R$984 bilhões, sendo R$391 
de impostos, R$592 de contribuições. A arrecadação de 
contribuições supera a de impostos em R$201 bilhões. 
Por que isso? Porque as receitas de contribuições não 
são divididas, ficam integralmente com a União. 

Entre 2007 e 2010, a arrecadação da União cres-
ceu em termos reais 25,9%, as transferências, 15,3%. 

A Lei Kandir fez com que Estados e Municípios 
perdessem a arrecadação. 

Agora, com a partilha – na concessão, tínhamos 
participação especial e royalties – acaba a participa-
ção especial. Isso vira óleo excedente integralmente 
apropriado pela União. 

A Emenda nº 29, aprovada na Câmara, obriga 
Estados e Municípios, e nenhuma responsabilidade a 
mais, no caso, para a União. 

Falo tudo isso e quero entrar no problema da dí-
vida dos Estados.

Senadora Ana Amélia, estou aqui tendo a tarefa 
difícil de reduzir um pronunciamento de 20 minutos 
para 10. Então, peço desculpas pela velocidade, mas 
acho muito importante entrarmos nesse ponto. 

A negociação de 1997 estabeleceu o quê? Foi 
construída uma renegociação de 30 anos. 

Sobre os contratos de refinanciamento incidiam 
juros de, no mínimo, 6% – hoje estão entre 6% e 9% 
– e IGP-DI. Como garantia, os contratos estabeleciam 
limite máximo de comprometimento da receita líquida 
real. Em alguns Estados, Rio de Janeiro e São Paulo, 
ficaram 13%. Treze por cento da receita corrente líqui-
da destinada ao pagamento da dívida. Essas bases 
contratuais, na época, eram adequadas. A taxa de 
juros naquela época, Senadora Ana Amélia, a taxa 
Selic estava em 38%. Hoje, isso aqui não se sustenta. 
Nós estamos num momento de queda da taxa de ju-

ros em todo o mundo. Aqui no Brasil, o Banco Central 
começou corretamente um processo de derrubada da 
taxa de juros. 

O que está acontecendo hoje é um absurdo! 
Eu fui Relator aqui do Programa de Sustenta-

ção de Investimentos feito pelo BNDES que financia 
empresas. E ali, naquele caso, a União emprestou ao 
BNDES a quanto? TJLP, 6% ao ano. Uma empresa, 
quando vai pegar financiamento no Programa de Sus-
tentação de Investimentos, pega a quanto? De 4% a 
8%. Pois bem, hoje os Estados estão pagando entre 
17,3% e 20,3%; que são de 6% a 9% de juros, e o 
IGP-DI do ano passado foi 11,3%. Então, vejam bem. 
A taxa Selic é 12%. O que é que está acontecendo? O 
Tesouro está lucrando. O Tesouro está lucrando com 
a dívida dos Estados. E essa dívida hoje é impagável. 
Eu dou o exemplo aqui de Alagoas. Em 2000, a dívida 
era de R$1,6 bilhão, hoje está em R$6 bilhões. Minas 
Gerais: em 1997, era de R$17 bilhões; Minas Gerais 
pagou R$18. Sabem em quanto ela está agora? Em 
R$55 bilhões. Rio de Janeiro: em 2000, era R$23, agora 
está em R$41. Rio Grande do Sul, da Senadora Ana 
Amélia, era de R$15 bilhões, está em R$37 bilhões.

Os Governadores do PT se reuniram e soltaram 
uma nota dizendo que é necessário “reorganizar o perfil 
da dívida dos Estados com a União – governadores do 
PT –, para promover uma redução razoável dos repas-
ses dos juros, e amortizações são feitas mensalmente”.

O Governador da Bahia, Jaques Wagner, disse o 
seguinte: “Por que o Estado tem que ser sacrificado a 
pagar mais do que todo o mercado financeiro?”

Em entrevista ao Jornal do Comércio, o Go-
vernador do Rio Grande do Sul disse: “O perfil dessa 
dívida é completamente injusto. Se permanecer com 
o cálculo que está, se torna impagável. A dívida pre-
cisa ser equacionada, tanto os juros quanto o cálculo 
da correção”.

Senadora Ana Amélia, o Senado é a Casa da 
Federação. É inconcebível que este Senado Federal 
não consiga modificar essa legislação. É um absurdo! 

Comentava sobre política com alguns companhei-
ros e dizia o seguinte: na Legislatura passada havia um 
enfrentamento muito grande entre situação e oposição 
nesta Casa, era um voto lá, um voto cá, o campo era 
demarcado dessa forma: situação e oposição. Hoje a 
base governista é tão ampla que acho que nós, Sena-
dores – e chamo atenção dos meus colegas Senadores 
e Senadoras desta Casa –, temos de exercer o nosso 
papel constitucional de representar a Federação. Esse 
é o debate. Essas discussões não estão separadas. 

A Presidente Dilma tem que chegar de viagem e 
liderar esse debate federativo. 
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Imagine, Senadora Ana Amélia, pior do que os 
royalties vai ser a discussão do FPE, que o Supremo 
disse ser inconstitucional, e nós temos que elaborar 
novos critérios de rateio. Imagina que confusão vai ser 
isso aqui! Torre de Babel. Um Estado querendo tirar 
do outro; um vizinho querendo tirar do outro vizinho. 

Chamo atenção para o pronunciamento do Se-
nador Ricardo Ferraço nesse sentido. Não existe Fe-
deração maioria contra minoria, vinte e quatro a três. 
Uma derrota como a que estão querendo fazer com a 
gente, Estados importantes como Espírito Santo, Rio de 
Janeiro, São Paulo, volto a dizer, e não quero tratar do 
debate de números, mas, em 2009, a União arrecadou 
no Rio de Janeiro R$115 bilhões, voltou R$14 bilhões. 

Nós não podemos ter uma Federação fragilizada, 
com o Estado se sentindo massacrado, esmagado.

Esse é um debate da democracia brasileira, como 
bem falou o Senador Ricardo Ferraço. E a Presidenta 
da República tem de liderar esse processo. Se não li-
derar, o que vai acontecer? Vamos mostrar incompe-
tência política de todos nós e a discussão vai ter que 
ir para o Supremo Tribunal Federal mesmo. E vai ser 
o Supremo Tribunal Federal que vai ter que discutir 
tudo isso, royalties e FPE. É uma derrota da Política. 

Rui Barbosa dizia que era republicano, não por 
ser contra o Império mas por que o Império não era 
federalista. A Federação é isso. É esse Pacto.

É isso, Senadora Ana Amélia, que queremos 
discutir. Acho que esse é o momento. Não há como 
discutir essas coisas separadas. A renegociação das 
dívidas dos Estados vai resolver um problema concre-
to enfrentado pelos governadores nesse momento. A 
Presidenta teria um equilíbrio maior: FPE, royalties, 
renegociação das dívidas, guerra dos portos, é isso 
que a gente apela. 

Quero fazer esse apelo no Plenário deste Sena-
do Federal. Esta que é para ser a Casa dos debates 
da Federação. 

Então, Senadora Ana Amélia, antes de conceder 
o aparte ao Ricardo Ferraço, quero rapidamente dizer 
– já passo a palavra a V. Exª, Senador Ricardo – que 
apresentei, nessa segunda-feira, o Projeto de Lei nº 
618, autorizando a União a refinanciar todas as dívi-
das dos Estados em novas bases. O que proponho:

– reabertura de prazo para refinancia-
mento até 31 de dezembro de 2012;

– refinanciamento de todas as dívidas 
contraídas até dezembro de 2010;

– que os Estados paguem à União o 
mesmo que o BNDES paga quando empres-
ta recursos ao Tesouro, ou seja, substitua a 
taxa de juros, 6%, mais IGP-DI, por TJLP, 6%;

– além disso, a redução do limite máximo 
de comprometimento da receita corrente líqui-
da em, no mínimo, dois pontos percentuais do 
limite fixado na renegociação anterior – isso 
daria uma folga aos Estados –;

– assim, o Estado que havia se compro-
metido a pagar 10% de sua receita corrente 
líquida agora comprometerá 8%;

– reabertura de novo prazo de 30 anos 
para se fazer o alongamento dessas dívidas.

Esse é mais um projeto. 
O que acho, Senador Ricardo Ferraço – passando 

a palavra para V. Exª –, é que nós temos que nos reunir 
aqui, os Senadores desta Casa vamos apresentar um 
projeto em conjunto, um projeto assinado por 30, 40 
Senadores, para que tenha força de criar um grande 
fato político sobre o tema.

Senador Ricardo Ferraço.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Permita-me, Senador Ricardo Ferraço, saudar 
um grande grupo de alunos da Escola Cenecista Nossa 
Senhora do Carmo, de Unaí, Minas Gerais, que acom-
panha aqui um jovem Senador, que presidiu a UNE, 
e que está aqui dando uma aula sobre a questão fe-
derativa, que é muito relevante, que, aliás, tema que 
abriu os debates na tarde de hoje na sessão plenária 
do Senado Federal com o pronunciamento do Sena-
dor Ricardo Ferraço, a quem agora repasso a palavra 
para o aparte.

O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – Se-
nador Lindbergh, o Senado da República está tendo 
uma oportunidade – eu vejo isso como uma oportu-
nidade – de se afirmar diante dos brasileiros como o 
grande guardião da unidade nacional. Ao mesmo tempo, 
simultaneamente, mas não de maneira sinérgica, nós 
podemos adotar iniciativas com enorme capacidade de 
desorganizar a Federação brasileira. Ao mesmo tempo, 
nós estamos fazendo uma equivocada reforma tribu-
tária, começando pelo ICMS. Imagina! O ICMS, que 
não é receita tributária, que não é imposto do Governo 
Federal, que é imposto dos Estados. Então, querem 
mexer no ICMS. Querem mexer. Aliás, o Supremo já 
definiu que até 2012 precisamos reformular os critérios 
do FPE, royalties, FPE, nós temos o ICMS e temos 
a distribuição dos royalties. Ao mesmo tempo, o Se-
nado Federal está discutindo, está debatendo temas 
que são exclusivos, com enorme capacidade de desor-
ganizar as finanças dos vários Estados da Federação 
brasileira. Então, S. Exª chama a atenção para tema 
da maior importância e faz o Senado repensar sobre a 
oportunidade de ele se reafirmar diante do povo brasi-
leiro como a Casa dos Estados, que tem a prioridade 
no seu exercício como guardiã do nosso federalismo.
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O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Parabéns, Senador Ricardo Ferraço, mais uma vez, 
pelo belo pronunciamento – já solicitei cópia dele, vou 
colocar no meu site o belo pronunciamento que V. Exª 
fez hoje ao iniciar esta sessão.

Passo a palavra o Senador Cyro Miranda.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco/PSDB – GO) – Eu 

quero parabenizá-lo e dizer que V. Exª está dando 
uma demonstração de amadurecimento. É muito bom 
vê-lo com essa postura. Nos primeiros meses, V. Exª 
começou a entender o verdadeiro papel desta Casa. 
Quero irmanar-me com as palavras de V. Exª e dizer 
o seguinte: contagie os seus Pares! Essa é a nossa 
verdadeira função. Esta aula que V. Exª acaba de dar 
é a verdadeira função desta Casa. Estão passando por 
cima. Não estamos discutindo os verdadeiros proble-
mas, e é o que nos cabe. Esta é uma Casa revisora. 
V. Exª tem toda razão. Conte conosco. Contagie os 
seus Pares, que nós vamos fazer ainda uma grande 
legislatura. O senhor conseguir reacender a chama 
que, para nós, já estava quase morrendo. Muito obri-
gado, Excelência.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Muito obrigado, Senador Cyro Miranda. Quero agra-
decer por tudo que V. Exª tem feito, pelo que tem con-
tribuído em nossas lutas aqui.

Quero agradecer a tolerância de V. Exª, Presi-
dente Ana Amélia. 

Agradeço a todos.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigada, Senador Lindbergh Farias. Conte com 
a minha adesão a esse projeto relativo à discussão do 
endividamento dos Estados com a União. Estou ao seu 
lado porque tenho o mesmo entendimento a respeito 
desse assunto.

Para uma comunicação inadiável, tem a palavra 
o Senador Geovani Borges.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
dor) – Srª Presidenta Senadora Ana Amélia, do Estado 
do Rio Grande do Sul, está nesta tribuna um Senador 
lá do outro extremo, do Amapá, que neste momento 
faz um pronunciamento.

Srªs e Srs Senadores, o ano de 2011 trouxe, no 
seu bojo e nas suas perspectivas, uma resolução toma-
da em março de 2010, quando a Assembleia Geral da 
Organização das Nações Unidas (ONU), tomando por 
base os estudos elaborados pela Organização Mundial 
de Saúde, estabeleceu a década 2011-2020 como a 
Década de Ação pela Segurança Viária.

Nascia ali uma convocação para que todos os 
países signatários da resolução, entre eles o Brasil, se 

debruçassem sobre a missão de reduzir pela metade, 
ao fim de dez anos, o número de mortes provocadas 
por acidentes de trânsito.

É plenamente justificada a presença do Brasil 
nesse grupo de intenções em favor da vida. Embora 
nossos números sejam controversos, devido à falta 
de um sistema seguro de estatísticas, estima-se que 
por aqui ocorram de 35 mil a 50 mil mortes por ano. 
Estudos indicam o custo social dos acidentes no Bra-
sil em cerca de R$30 bilhões – e isso em valores de 
2010 –, não sendo demais lembrar que parte desses 
custos é coberta com recursos do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Ou seja, é muito dinheiro drenado to-
dos os anos para o socorro a acidentados no trânsito.

O pior de tudo, Srª Presidente – e esta é a mo-
tivação de meu pronunciamento –, é que esse ceifar 
de vidas ainda escolhe suas vítimas pelo gênero, pela 
raça, pela faixa etária e pela condição social. O jornal 
O Globo traz, em sua edição de hoje, uma das nuan-
ces desse drama, focando a atenção da reportagem 
na situação dos motociclistas, e afirma que são ho-
mens negros, jovens e pobres as principais vítimas 
de acidentes fatais com motos, repetindo o mesmo 
fenômeno que já ocorre com homicídios: homens ne-
gros, jovens e pobres.

Está aí, portanto, desenhado com sangue no 
asfalto o perfil das vítimas, o que exige de todos nós 
a decisão de efetivamente olhar a questão do trânsito 
pelo viés da segurança e da saúde pública. E, tal como 
se fora um legado patológico, temos os motoboys como 
efetivo grupo de risco.

É um drama silencioso que se repete por todo 
o Brasil. É o jovem que, pela falta do transporte e de 
condições financeiras, acaba comprando a motoci-
cleta, sendo usada principalmente para trabalhar. A 
maioria deles só vai aprender a dirigir na prática, já 
que os exames de habilitação exigem pouco, e eles 
ainda precisarão ser rápidos no trânsito para não per-
der o emprego.

Faltam campanhas de conscientização voltadas 
para os motoristas. Faltam orientações e coerção tam-
bém em cima dos motociclistas.

É cena comum de se ver a qualquer hora do dia 
ou da noite: o motociclista sai de uma faixa para ou-
tra, muitas vezes imprudentemente, e acaba sofrendo 
acidentes neste movimento. E mesmo quando há cor-
redores viários para as motos, do lado dele tem outra 
moto correndo.

Ninguém faz nada. Ninguém bota um freio nessa 
tragédia anunciada.

Lembro-me de que, no ano de 2009, no âmbito 
da Comissão de Constituição e Justiça, meu irmão e 
titular deste mandato, Senador Gilvam Borges, abriu 
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os trabalhos da Comissão justamente discutindo a re-
alização de audiência pública que trataria da atividade 
de motoboys e mototaxistas.

À época, os debates auxiliariam os Senadores a 
decidir sobre o PLS 203/2001, do então Senador Mauro 
Miranda, que tratava sobre o exercício das atividades 
dos profissionais em transporte de passageiros, moto-
taxistas em entrega de mercadorias e em serviço co-
munitário de rua e motoboy com o uso de motocicleta

De lá para cá a única coisa que substancialmente 
mudou foi o número de motociclistas nas ruas, que su-
biu assustadoramente, sem que a sociedade, toda ela, 
tivesse assimilado princípios e normas de segurança. 
Sem que tivéssemos definido os critérios de punição 
para os infratores e de reparação às vítimas. E olhe 
que quando se fala em vítimas o alcance, Senadora 
Ana Amélia, vai longe. Tanto é vítima a pessoa envolvi-
da no acidente, mesmo sem estar dirigindo uma moto, 
como são vítimas esses rapazes pobres que, sem outra 
alternativa de trabalho, precisam submeter-se a uma 
desenfreada corrida pelas ruas das cidades a fim de 
cumprir suas missões de entrega aqui e acolá.

Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia, estamos 
praticamente fechando o ano de 2011, e não me pa-
rece que tenhamos dado algum passo significativo na 
meta que é de dez anos, estabelecida pela ONU e pela 
Organização Mundial de Saúde. Somos signatários de 
um propósito que ainda não assumimos para valer. 

Falta-nos essencialmente rever a cultura da im-
punidade no Brasil, da qual participam não apenas 
cidadãos comuns, mas parte das estruturas do Exe-
cutivo, Legislativo...

(Interrupção do som)

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Fora do microfone.) – ...e Judiciário e de setores da 
sociedade e a mídia.

Vou concluir, agradecendo a generosidade de 
V. Exª.

Quero dizer que não são fatalidades esses aci-
dentes. Eles cumprem um cruel e tenebroso ritual que 
estimula os atos infracionais, as fraudes e toda sorte 
de ilegalidades. Falta gestão, competência, estrutura 
para os órgãos de trânsito.

Dez anos para mudar. Mas é preciso lembrar que 
aquilo que não se começa jamais se acaba. 

Era esse o nosso registro.
Agradeço a generosidade, como sempre, de V. 

Exª quando assume a Presidência desta Casa.
Muito obrigado, Senadora Ana Amélia.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigada, Senador Geovani Borges, que fez uma 
comunicação inadiável abordando um tema que alarma 

sobretudo os grandes centros urbanos e cidades em 
que a juventude sem condições acaba necessitando... 
O número de acidentes envolvendo motos é grande, 
com grandes reflexos sobre a saúde e a Previdência 
Social de nosso País.

Agradeço ao Senador Geovani Borges.
Há orador inscrito.
Senador Marcelo Crivella. (Pausa.)
Na sua ausência, Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Obrigado, Senadora Ana Amélia, que neste 
momento preside esta sessão, Srªs e Srs. Senadores, 
TV Senado, Senhores ouvintes da TV Senado, é difí-
cil acreditar que a Ministra do Planejamento, Miriam 
Belchior, teve a coragem de dizer que os projetos de 
infraestrutura urbana nas cidades sedes da Copa de 
2014 são um legado importante, “mas não são essen-
ciais para operacionalização da Copa do Mundo”. E o 
pior é que, diante de tantos problemas, como acessos 
a aeroportos e de locomoção urbana, as autoridades 
já estão pensando em resolver tudo com o famoso e 
velho jeitinho brasileiro.

Vão decretar feriado no dia dos jogos da Copa!
Olhe, Srª Presidente, quando ouvimos argumentos 

dessa natureza, ficamos estarrecidos, perplexos. Fica-
mos tristes com a imagem que se constrói do Brasil. E 
não é para menos! O Brasil foi escolhido como sede 
da Copa do Mundo em 2007. Portanto, tinha sete anos 
para cumprir etapas, caso fizesse um planejamento 
adequado. Mas, com os prazos sendo estourados, o 
que tem transparecido é um improviso atrás do outro. 
Estamos correndo atrás do prejuízo e sem grandes 
probabilidades de ganhar a disputa.

Vejam que, acertadamente, a Presidente Dilma 
quer deixar claro para a Fifa a natureza da República 
Federativa do Brasil. Está correta em mostrar a impos-
sibilidade de revogarmos nossas leis federais e esta-
duais em benefício dos interesses de patrocinadores 
da Copa ou da própria Fifa.

Agora, convenhamos que tudo isso já poderia 
ter sido esclarecido há muito tempo. Um Governo com 
diretrizes mínimas de planejamento não deixa para a 
última hora a aprovação da Lei Geral da Copa. Os ter-
mos do evento deveriam ser objeto de avaliação logo 
no primeiro momento, até porque diversos outros pa-
íses já passaram pelo mesmo processo.

Sr. Presidente, o Brasil precisa agir rápido, porque 
o tempo voa, e a Fifa tem o poder de tirar-nos a Copa 
caso as obras de infraestrutura não sejam realizadas.

Das 49 obras de mobilidade urbana da Copa, só 
nove começaram. Oito dos treze aeroportos iniciaram 
reformas, mas são puxadinhos, arremedos de termi-

317ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2011



Outubro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 40725 

nais. Pelo menos cinco estádios do total de doze, vão 
estourar o prazo inicial fixado pela Fifa.

Será que vamos perder a Copa?! Esperamos 
que não!

Mas o certo é que, de uma forma ou de outra, 
vamos passar uma tremenda vergonha diante do mun-
do se o Governo não cair na real e tomar providências 
urgentes para dotar o Brasil de infraestrutura adequa-
da. Isso vai demandar um esforço fenomenal e uma 
mudança de mentalidade.

Vejam, por exemplo, o que foi feito pela Infraero.
Com uma canetada, resolveram-se todos os pro-

blemas de infraestrutura dos aeroportos brasileiros. 
Como? Bastante simples, senhoras e senhores: a In-
fraero alterou a metodologia do cálculo da capacidade 
dos aeroportos atenderem a demanda de passageiros.

Com a metodologia anterior, a capacidade dos 
13 aeroportos estratégicos para a Copa de 2014, ou 
seja, as doze cidades-sede mais Campinas, chegaria 
a 150 milhões de passageiros por ano, como resultado 
dos investimentos de R$6,4 milhões até lá. Mas, com 
a nova forma de calcular da Infraero, passaram a 256 
milhões de passageiros por ano.

É isso mesmo. Em 2014, por obra da magia, a 
Infraero quer nos convencer de que nossos aeropor-
tos serão capazes de atender cem milhões a mais de 
passageiros que o previsto anteriormente.

Para se ter uma ideia, Senador Alvaro, da es-
perteza e da irresponsabilidade dessa manobra, em 
2010, 104 milhões de passageiros passaram pelos 13 
aeroportos das cidades-sedes, mais Campinas. Esses 
aeroportos tinham, de acordo com a própria Infraero, 
capacidade para 95 milhões de passageiros por ano 
nos cálculos feitos pela antiga metodologia.

Como ficou evidente em diversas oportunidades, 
nossos aeroportos operam bem acima da capacidade 
e não têm condições de atender a crescente demanda 
de passageiros. É como se, com a nova metodologia, 
todos os problemas desaparecessem. Não existem 
mais. Ou seja, a Infraero quer nos convencer de que 
tudo, no dia a dia dos nossos aeroportos, é pura ilu-
são de ótica, obra dos devaneios de nossos passa-
geiros. Não há atrasos, não há falta de terminais, não 
há carência de infraestrutura. Isto porque, acredito, 
os dirigentes da Infraero, como os Srs. Ministros e a 
Senhora Presidente não passam pelos terminais por 
que os mortais são obrigados a passar. Eles têm, sim, 
suas salas VIP, seus terminais especiais.

É isso mesmo. Refazendo contas e alterando 
métodos, nossos aeroportos já foram ampliados sem 
que fosse necessário assentar um único tijolo. Não 
foi preciso fazer nem mesmo um puxadinho! Da noite 
para o dia, como num passe de mágica, espichamos 

nossos aeroportos e agora já temos uma folga em 
termos de capacidade de passageiros. E, em 2014, a 
folga será duas vezes maior que a recomendada pela 
Associação Internacional de Empresas Aéreas – Iata.

Com a nova metodologia de cálculo adotada pela 
Infraero, nossos aeroportos passarão a ter a capaci-
dade de 256 milhões de passageiros por ano, ou seja, 
41% a mais que o mínimo necessário para receber os 
turistas durante 2014. A Iata recomenda 20%.

Como é que se deu o milagre? Como tantas ou-
tras manobras contábeis deste Governo e do anterior: 
manipularam os números! E o Diretor de Planejamen-
to da Infraero, Sr. Walter Américo, defende os novos 
cálculos e diz: “Hoje, você faz check-in pelo celular, o 
que reduz a necessidade de tantos balcões”. O senhor 
precisa passar pelos nossos aeroportos, Sr. Walter. O 
senhor precisa ser um mortal. O senhor viaja por ca-
minhos diferentes, por jatos particulares. Diz ele ainda: 
“Os aeroportos ficam abertos 24 horas, mas a Infraero 
não considerava os vôos da madrugada no cálculo da 
capacidade, que agora são muitos”.

Aí, Sr. Presidente, não nos resta alternativa, mas 
dizer que o Governo está fazendo chacota com o sofri-
mento de quem utiliza os aeroportos. O Governo está 
brincando com a verdade e colocando em risco a ima-
gem do Brasil perante a comunidade mundial. A dura 
verdade é que o Governo brasileiro está perdendo o 
efetivo controle sobre o andamento das obras da Copa 
do Mundo. Os relatórios apresentados não batem com 
a realidade das obras nas cidades-sedes da Copa e 
já existem autoridades pensando em fazer o evento 
com o que existe hoje. Dá para imaginar?! Aeroportos 
superlotados, puxadinhos mal arranjados, transportes 
urbanos atabalhoados e infraestrutura inadequada.

Para comemorar, tem futebol com feriado na-
cional! Esse é o jeitinho brasileiro, mas o mundo não 
vai aceitar.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Cyro Miranda, 
a Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Geovani Borges.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Concedo a palavra, pela Liderança do 
PP, à Senadora Ana Amélia. 

V. Exª dispõe do tempo regimental. 
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela Li-

derança. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente 
Geovani Borges, Srs. Senadores, Srª Senadora, nossos 
telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Se-
nado, a Casa começou, na tarde de hoje, a debruçar-se, 
integralmente, sobre a questão federativa: ora sobre 
a questão do pré-sal, ora sobre o endividamento dos 
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Estados. Isso é da maior relevância. Pode ser incluída 
também nesse rol a questão da Emenda nº 29, porque 
ela determina a cada ente federativo o percentual que 
deve ser aplicado em saúde da sua receita líquida ou 
do seu orçamento. 

Então estamos diante de um cenário que, até o 
Código Florestal que discutimos nesta Casa, tem a 
ver com a questão federativa, porque, como tem um 
dispositivo constitucional, os Estados devem compar-
tilhar também os compromissos em relação à questão 
ambiental. 

Como eu falei da questão da Emenda nº 29, da 
maior relevância principalmente para os Municípios, es-
tamos acompanhando com toda a atenção a discussão 
sobre a regulamentação da Emenda nº 29 nesta Casa. 

O Instituto de Pesquisas DataSenado realizou 
um importante trabalho de pesquisa de opinião pública 
para aferir a posição dos brasileiros sobre a situação da 
saúde no nosso País e as alternativas possíveis para 
melhorar o atendimento. Entre os dias 16 de setembro, 
Presidente, e 3 de outubro, a equipe de entrevistadores 
do Alô Senado realizou 1.290 entrevistas por telefone 
com brasileiros de 119 Municípios de dezenove regiões 
do País. Os resultados são bem interessantes e muito 
úteis para a orientação de discussões desta Casa so-
bre a regulamentação da Emenda nº 29. 

Dentre os entrevistados, 70% – vou repetir: 70% 
– responderam que, para melhorar a saúde pública, é 
necessário gerenciar melhor o dinheiro que já existe 
destinado ao setor, e apenas 26% acham que é ne-
cessário colocar mais dinheiro para melhorar a saúde 
pública, Senador Geovani. Entre os 26% que defendem 
mais recursos para o setor, apenas 11% admitem a 
volta da CPMF ou seu genérico, o que representa ape-
nas 2,95% dos entrevistados, ou seja, de acordo com 
dados dessa pesquisa e da consulta popular, menos 
de 3% dos brasileiros concordam com a criação de um 
novo imposto para o financiamento à saúde. 

Considerando apenas os entrevistados que en-
tendem que a melhoria dos serviços de saúde é uma 
questão de falta de dinheiro, mas que, no entanto, não 
aceitam a criação de um novo imposto, 53% acreditam 
que se deva aumentar o imposto de cigarros e bebidas 
alcoólicas e 26% acham que o Governo deveria usar 
recursos de outras áreas.

Por isso penso que essa matéria é da maior rele-
vância. Por isso gostaria de solicitar à Mesa a transcri-
ção de todo o meu pronunciamento a respeito dessa 
matéria, Sr. Presidente Geovani Borges.

Queria também fazer um encarecido pedido, já 
que estamos falando em saúde e falamos no Alô Se-
nado: o site do Senado Federal, e aí apelo a todos os 
nossos telespectadores e ouvintes da Rádio Senado, a 

partir de amanhã abrirá uma janela que os técnicos cha-
mam de hotsite para colocar ali uma discussão pública 
e para ouvir a opinião dos senhores telespectadores, 
do cidadão brasileiro sugestões para o enfrentamento 
do crack, uma das piores doenças que está abalando, 
consumindo e matando os jovens brasileiros.

Nós, na Subcomissão que estuda a dependência 
química em crack e outras drogas, estamos concluindo 
os trabalhos. Peço, então, a V. Exª um tempinho ape-
nas para que encareça mesmo um o pedido para que 
as pessoas mandem suas sugestões.

Aliás, por falar em saúde, ontem tivemos a realiza-
ção do Outubro Rosa, que mostrou o Senado Federal, 
o Congresso Nacional e todo o prédio da Catedral de 
Brasília, praticamente, vestidos de rosa, por uma ilu-
minação especial. Uma promoção do Femama (Fede-
ração Brasileira das Instituições Filantrópicas de Apoio 
à Saúde da Mama), que trata da prevenção do câncer 
de mama e dos cânceres que atacam as mulheres.

Tenho de falar sobre isso, Presidente Geovani 
Borges, porque o Rio Grande do Sul, meu Estado, 
é o que registra o maior índice de câncer de mama, 
entre os demais Estados brasileiros. Perdi uma irmã 
com câncer de mama e outra também sofreu o câncer 
de mama, mas hoje é uma vitoriosa. Então, tenho um 
compromisso não apenas familiar, mas do mandato 
com essa questão.

Portanto, queria dar um abraço e também exaltar o 
trabalho feito pela Drª Maira Caleffi, que é mastologista.

Há pouco, Senador Geovani Borges, participei 
do III Fórum Nacional de Política de Saúde do Brasil. 
Um evento que reúne Parlamento, Poder Executivo, 
entidades representativas da área de saúde pública de 
nosso País, planos de saúde, agências nacionais de 
saúde, laboratórios de medicamentos, enfim, Ministério 
Público, Poder Judiciário, e saí dali extremamente feliz 
pela possibilidade de, com iniciativas parlamentares, 
contribuir decisivamente para a melhoria da saúde em 
nosso País.

Por fim, Senador Geovani Borges, recebi ontem 
a visita de prefeitos do meu Estado que estão alar-
mados – e não é para menos. Recebi o Prefeito Darci 
Lauermann, de São Sebastião do Caí, Município atin-
gido por quatro enchentes e que teve 70% da cidade 
prejudicada, um prejuízo de R$60 milhões, segundo o 
Prefeito. Desde abril o Município aguarda a liberação 
dos recursos do Ministério da Integração e até agora 
não recebeu nenhum tostão.

O de Santa Maria do Herval. O Prefeito Rodrigo 
Fritzen, Município que teve um prejuízo de R$5.5 mi-
lhões devido a enxurradas, aguarda pelo menos uma 
ajuda emergencial de R$520 mil desde o mês de fe-
vereiro e até agora nada.
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E o Município de São Jerônimo da Serra, do Pre-
feito Marcelo Schreinert, mais conhecido como Pata, 
onde houve 13 enxurradas este ano, que causaram 
prejuízos de R$8 milhões, aguarda a ajuda financeira 
desde o mês de abril. 

Encareço desta tribuna ao Ministério da Integra-
ção Nacional a liberação de pelo menos parte dos re-
cursos, porque os Prefeitos já não aguentam mais. É 
uma necessidade urgente a liberação desses recursos.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DA SRA. SENADORA ANA AMÉLIA 

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ou-
vintes da Rádio Senado, acompanhando as discus-
sões sobre a regulamentação da Emenda 29, nesta 
Casa, o Instituto de Pesquisas DataSenado realizou 
um importante trabalho de pesquisa de Opinião Pública 
para aferir a opinião dos brasileiros sobre a situação 
da saúde em nosso país, e as alternativas possíveis 
para a sua melhoria.

Entre os dias 16 de setembro e 3 de outubro, 
a equipe de entrevista dores do Alô Senado realizou 
1290 entrevistas, por telefone, com brasileiros de 119 
municípios.

Os resultados são bem interessantes, e muito 
úteis para orientar as discussões desta Casa sobre a 
regulamentação da Emenda Constitucional 29:

Dentre os entrevistados 70% responderam que, 
para melhorar a saúde pública, é necessário gerenciar 
melhor o dinheiro que 8á existe destinado ao setor e 
apenas 26% acham que é necessário investir mais 
dinheiro para melhorar a saúde pública!

Entre os 26% que defendem mais recursos para 
o setor, apenas 11% admitem a volta da CPMF, o que 
representa apenas 2,95% dos entrevistados.

Ou seja, de acordo com os dados da pesquisa, 
menos de 3% dos brasileiros concorda com a criação 
de um novo imposto para o financiamento da saúde!

Considerando apenas os entrevistados que en-
tendem que a melhoria dos serviços de saúde é uma 
questão de falta de dinheiro, mas que, no entanto, não 
aceitam a criação de um novo imposto, 53% acreditam 
que se deva aumentar o imposto de cigarros e bebidas 
alcoólicas, e 26% acham que o governo deveria usar 
recursos de outras áreas.

Srªs e Srs. Senadores, os dados dessa pesquisa 
– que são confiáveis, pois não se trata de uma enque-
te, mas sim de uma pesquisa realizada respeitando os 
critérios científicos de uma pesquisa de opinião pública 
– demonstram que a maioria absoluta dos brasileiros 

(70%), entende que se deva melhorar a qualidade da 
gestão dos recursos já existentes para a saúde.

O relatório “Desempenho hospitalar brasileiro”, 
de 2008, do Banco Mundial, mostra que o sistema no 
País é ineficiente e encarece os custos hospitalares. 
Nesse estudo, o Brasil recebeu apenas 0,34 no “esco-
re de eficiência” dos hospitais, numa escala de O a 1, 
portanto bem abaixo da média internacional.

A pesquisa revela que 52% dos hospitais fora de 
São Paulo não têm critérios sobre diagnósticos para 
controle de vigilância contra infecção ou perderam 
os dados sobre isso. Dos 7.426 hospitais brasileiros, 
apenas 56 têm selo de qualidade. Desses, 43 estão no 
Sudeste, oito no Sul, dois no Centro-Oeste e três no 
Nordeste. Na Região Norte, não há um único hospital 
sequer com certificação de qualidade.

Além do mais, o estudo do Banco Mundial reve-
lou outro dado importante: 30% das internações hos-
pitalares são desnecessárias, mas consomem cerca 
de 10 bilhões de reais por ano!

É um desperdício absurdo de recursos, que preci-
samos estancar. Uma das formas de fazer isso é, sem 
dúvida alguma, a medicina preventiva. Se pudermos 
evitar que o cidadão se desloque até o hospital, muitas 
vezes para um procedimento desnecessário, certamen-
te estaremos contribuindo para a melhoria do serviço 
de atenção à saúde daquele que realmente precisa de 
uma atendimento hospitalar ou ambulatorial.

Outra forma de contribuirmos para a melhoria 
da qualidade do atendimento do SUS é o reforço do 
Programa Saúde da Família. Ao fazermos com que a 
equipe de saúde se desloque até o paciente, estamos 
contribuindo para desafogar as filas nos postos de 
atendimento e nos hospitais públicos.

Ao pensarmos a saúde dentro de uma perspecti-
va global, não podemos nos esquecer do papel funda-
mental desempenhado pela educação no processo de 
manutenção da saúde. Só por meio da educação pode-
remos levar aos cidadãos as noções mais elementares 
de higiene e limpeza, além de conhecimentos sobre a 
importância de uma boa alimentação e da prática de 
exercícios físicos, para uma vida mais saudável.

Mas, Srªs e Srs. Senadores, todos nós, parlamen-
tares, temos acompanhado com atenção as discus-
sões desse último ano, em torno da regulamentação 
da Emenda 29, e sabemos que a questão da saúde 
é um problema de gestão, mas também, de recursos.

Diversos estudos mostram que a alocação de re-
cursos ao SUS não tem sido suficiente para assegurar 
a saúde financeira do sistema, o que tem gerado um 
subfinanciamento.

Investimos apenas 8,5% do PIB em saúde; des-
se total, somente 41% são recursos públicos, o que 
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é muito pouco se comparado a países como o Reino 
Unido, a Itália e a

Espanha, onde os gastos públicos superam 70% 
dos dispêndios totais em saúde.

Mesmo alguns países que não têm sistemas uni-
versais possuem um gasto governamental per capita 
maior do que o Brasil. O Chile, por exemplo, gasta 507 
dólares per capita/ano; a Argentina, 670 dólares, e nós, 
apenas 348 dólares!

No Brasil, portanto, temos a seguinte constata-
ção: a maior parte dos gastos com saúde é de origem 
privada, seja na aquisição de planos de saúde, seja 
na compra de medicamentos, ou ainda no pagamento 
direto, por parte do paciente, pelos serviços de saúde 
– consultas, exames e internações.

Por outro lado, enquanto os gastos da União 
com saúde cresceram 117%, entre 2000 e 2007, os 
dispêndios estaduais aumentaram 285%, e os muni-
cipais, 249%, no mesmo período. Isso significa que 
a participação da União no total dos gastos públicos 
com saúde tem apresentado uma redução relativa nos 
últimos anos.

O que falta dessa conta, tem sido suprido pelos 
Municípios. De acordo com dados da Confederação 
Nacional dos Municípios (CNM), no período 2000-2008, 
os municípios investiram 81 bilhões de reais acima 
do limite constitucional de 15%. A CNM estima que, 
somente nesse período, a saúde brasileira deixou de 
receber 66 bilhões de reais pela não regulamentação 
da Emenda 29.

Portanto, Senhoras e Senhores Senadores, a 
pesquisa do Instituto DataSenado e os dados da CMN 
nos dizem que:

É urgente a regulamentação da Emenda 29, 
mas a sociedade já não suporta a criação de novos 
impostos! O governo terá que buscar os recursos para 
a saúde dentre o que já há de disponível nos cofre pú-
blicos, e ainda, batalhar pela melhoria da gestão dos 
serviços de saúde. Só assim será possível melhorar 
esse serviço, no Brasil!

Recursos existem. Reportagem do jornal O Globo, 
de hoje, faz uma análise da evolução da arrecadação 
federal comparada com os gastos em saúde. Este ano, 
a arrecadação de impostos do governo federal cresceu 
84,3 bilhões de reais (aumento de 18,8%).

Deste aumento de 18,8% na arrecadação, a área 
da saúde ficou com apenas 2%, pois os gastos com 
saúde, em 2011, comparados com 2010, cresceram 
apenas 4,5%.

Srªs e Srs. Senadores, essa competente pesquisa 
demonstra, ainda, que a população brasileira está des-
contente com os serviços de saúde, mas, no entanto, 
valoriza o trabalho do Senado na busca pela melhoria.

Entre os entrevistados, 65% utilizam o atendi-
mento na saúde pública. Desses, 52% disseram que 
hospitais e postos de saúde não atendem às suas ne-
cessidades e às da sua família. Na Região Nordeste, 
esse número sobe para 65%.

Ainda, 61% afirmam que já tiveram que ir a cida-
de diferente de onde moram para buscar atendimento 
médico. A Região Sudeste foi a que apresentou o maior 
número de pessoas que disseram já ter precisado bus-
car atendimento médico em outra cidade, com 74%.

Na Região Sul, os entrevistados tiveram de es-
perar mais tempo (do que nas outras regiões) para 
conseguir marcar consulta: 19% entre 1 e 2 meses, e 
33% mais de 2 meses.

Os principais problemas apontados na saúde fo-
ram a falta de profissionais, com 26% das respostas, 
e a demora no atendimento, com 23%. No Nordeste, 
há uma percepção da falta de hospitais e postos, 20%.

Mas, Srªs e Srs. Senadores, 90% acham que o 
Senado Federal pode ajudar muito a melhorar a saú-
de no Brasil.

Essas pessoas julgam muito importantes três pro-
jetos atualmente em tramitação no Senado Federal e 
que tem relação direta com a saúde: o que pune admi-
nistradores da saúde pública que não cumprirem com 
suas obrigações (PLS 190/09, do ex-Senador Augusto 
Botelho), o que proíbe o fumo em lugares fechados em 
todo o país (PLS 315/08, do ex-Senador Tião Viana) e 
o PLS 352/11, de minha autoria.

O PLS nº 352/2011 inclui os tratamentos antine-
oplásicos de uso oral entre as coberturas obrigatórias 
dos planos e seguros privados de assistência à saúde.

Isso é fundamental porque, nos dias de hoje, 
cerca de quarenta por cento dos tratamentos oncoló-
gicos empregam medicamentos de uso domiciliar, em 
substituição àqueles feitos sob regime de internação 
hospitalar ou ambulatorial. Daqui a quinze anos, estima-
-se que oitenta por cento dos tratamentos oncológicos 
serão feitos no domicílio do paciente.

Portanto, é fundamental que os planos de saúde 
sejam obrigados a arcar com esse tipo de procedimen-
tos, porque hoje o que acontece é a transferência de 
boa parte desses pacientes e de seus custos assis-
tenciais para o SUS, onerando ainda mais o Sistema.

O outro projeto que apresentei é o PLS n.Q 
406/2011, que pretende assegurar às mulheres por-
tadoras de deficiência o atendimento previsto na Lei 
n.Q 11.664/2008, ou seja, o atendimento para a pre-
venção, a detecção, o tratamento e o seguimento dos 
cânceres do colo uterino e de mama, no âmbito do SUS.

Isso é muito importante, Senhoras e Senhores 
Senadores, porque a maioria dos serviços de saúde 
não conta com recursos humanos capacitados para lidar 
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com as especificidades das mulheres com deficiência, 
nem com estrutura física e equipamentos adequados 
que Ihes garantam o acesso aos exames de saúde e, 
em especial, aos exames ginecológicos.

Eram essas, portanto, Senhor Presidente, as con-
siderações que gostaria de fazer, nesta oportunidade, 
a respeito da pesquisa DataSenado e da situação da 
saúde pública em nosso País.

Por fim, gostaria de parabenizar a Secretaria Es-
pecial de Comunicação Social, na pessoa do servidor 
Fernando César Mesquita, e a Secretaria de Pesquisa 
e Opinião Pública, na pessoa da servidora Ana Lucia 
Romero Novelli. Parabenizando-os, gostaria de pa-
rabenizar toda a equipe que trabalhou na realização 
desta pesquisa.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/

PMDB – AP) – Agradeço a V. Exª.
Manifestamos a nossa solidariedade em relação 

ao exemplo que V. Exª traz a essa tribuna do combate 
ao câncer de mama em membros de sua família e da 
luta pelo povo de todo o Brasil.

Convido a Senadora Ana Amélia a ocupar a Pre-
sidência, se possível.

Passo a palavra ao Senador Reditario Cassol.
V. Exª vai falar como orador inscrito e dispõe do 

tempo regimental.
O SR. REDITARIO CASSOL (Bloco/PP – RO. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Exma Srª Presidente desta Casa, do Senado Federal, 
Srs. Senadores e Srªs Senadoras, venho a esta tribuna 
para falar sobre um tema polêmico que merece toda a 
nossa reflexão: o auxílio-reclusão.

Historicamente, o auxílio-reclusão teve o mesmo 
tratamento legal dispensado à pensão por morte, haja 
vista a idêntica finalidade desses benefícios previdenci-
ários: substituir a renda do segurado ausente, garantin-
do a subsistência dos seus dependentes. Diferenciam-
-se pelo fato gerador, pois, enquanto no auxílio-reclusão 
a ausência é temporária, decorrente do recolhimento 
do segurado à prisão, na pensão por morte a ausência 
é definitiva, visto que originada do óbito.

Não faz sentido o Governo Federal premiar a fa-
mília de um criminoso e deixar familiares das vítimas 
sem nenhuma proteção social ou financeira.

É um absurdo que a família de um pai morto pelo 
bandido, por exemplo, fique desamparada, enquanto 
a família do preso que cometeu o crime receba o au-
xílio previdenciário de R$863,60, valor maior até que 
o salário mínimo aprovado pelo Congresso Nacional, 
que é hoje de R$545,00.

A pessoa condenada por crime grave deve sus-
tentar os dependentes com o trabalho nas cadeias. A 

ideia passa pela criação de novos presídios, por meio 
de Parcerias Público-Privadas, que oferece ao preso 
que cometeu crime hediondo uma oportunidade de 
trabalho para que receba um salário para sustentar 
sua família.

Só neste ano, serão gastos mais R$200 milhões 
do Orçamento para dependentes de presos que co-
meteram crime hediondo, crime bárbaro, como se diz.

O pai de família que tem quatro, cinco, seis filhos 
recebe o salário suado igual ao do aposentado que 
trabalhou, contribuiu a vida inteira e ainda tem que 
se submeter ao fator previdenciário. Precisa trabalhar 
trinta dias para receber salário de R$545,00 e fazer 
um verdadeiro malabarismo com os orçamentos para 
a manutenção de sua família. Muitas vezes, fica endi-
vidado, e falta a própria comida em casa. E quem não 
pode, porque não tem realmente condições, receber 
esse salário? Além de tudo, muitas vezes é assaltado, 
e a casa, arrombada. Vive recluso atrás das grades 
de sua casa. Quantos brasileiros estão nessas condi-
ções? E os filhos do sujeito que foi morto? Como se 
diz: “Coitadinho!” É tratado que nem um coitadinho o 
vagabundo, o sem-vergonha que está preso e recebe 
uma bolsa de R$862,60 para seu sustento. Mesmo 
que seja um auxílio temporário, a prisão não é colô-
nia de férias.

Portanto, ilustre Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, nós temos que botar a mão na consciência e 
pensar em alterar o Código Penal, para modificar, fazer 
voltar um pouco o velho tempo. Nos velhos tempos, 
não existia presídio; as cadeias viviam praticamente 
vazias. Como falei alguns dias atrás, quando o preso 
se despedia, após cumprir a condenação, nunca mais 
o enxergavam. Hoje, quando é libertado, sai dando 
risada, rindo ainda das autoridades. Em poucas se-
manas, em poucos meses, ele está de volta. E nós, 
trabalhadores, os brasileiros que trabalham, que são 
honestos, sérios, mantemos tudo isso aí. Os presídios 
vivem superlotados. Por que vivem superlotados? Por-
que nós, legisladores, criamos vantagens para eles, 
beneficiando-os e ainda reduzindo a pena.

É bom falar também do estelionatário, ilustre Pre-
sidente. Temos estelionatários, neste Brasil, que vêm 
logrando meio mundo.

Hoje, recebi a visita de pessoas de Estados do Sul 
que vieram trazer esse assunto ao meu conhecimento, 
inclusive um cidadão daqui de Brasília que trabalha 
na Caixa Econômica Federal, cuja família foi vítima. 
E nada acontece. Continua dando golpe, continua fa-
zendo trambique. Eu não entendo por que não tem lei 
para que a Justiça possa obrigar e dar condenação.

Na semana que vem ou em breve, eu quero 
apresentar um projeto aqui, porque o estelionatário 
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também tem que ir para a cadeia e não pode ficar lo-
grando um e outro.

Nós temos que fazer um trabalho, ilustre Presi-
dente, nobres Senadores e Senadoras, e modificar 
um pouco a lei aqui no nosso Brasil, para que venha 
a favorecer, sim, as famílias honestas, as famílias que 
trabalham, que lutam, que pagam imposto para manter 
o Brasil de pé e não criar facilidade para pilantra, vaga-
bundo, sem-vergonha, que deveria estar atrás da grade 
de noite e, de dia, trabalhar, e, quando não trabalhasse 
de acordo, o chicote, que nem antigamente, voltaria.

É isso que precisamos fazer, porque é uma ver-
gonha nacional ver famílias preocupadas com assal-
tantes, famílias preocupadas com malandros, e nós 
aqui não pensamos em fazer alguma coisa.

Eu espero apoio a esse meu projeto para alterar o 
Código Penal, porque o Senador que se colocar contra 
realmente está aliado a esse banditismo. Eu espero 
que não exista nenhum Senador e nenhum Deputado 
Federal, nenhuma Senadora e nenhuma Deputada.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
permite um aparte?

O SR. REDITARIO CASSOL (Bloco/PP – RO) – 
Todos nós vamos nos abraçar, vamos nos dar as mãos 
e pensar para fazer as coisas reais e corretas que 
venham beneficiar e dar tranquilidade ao nosso povo 
brasileiro que trabalha e que luta para o bem-estar de 
todo mundo aqui no Brasil.

Meu muito obrigado.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-

mite-me um aparte, Senador Reditario Cassol?
O SR. REDITARIO CASSOL (Bloco/PP – RO) – 

Desculpa. Permito.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Posso 

compreender a sua indignação, mas, de maneira al-
guma, aprovaria a utilização do chicote, porque seria 
uma volta à Idade Média. Por outro lado, terei a opor-
tunidade – quero muito dialogar com V. Exª – de falar 
sobre uma proposta alternativa, que, em verdade, já 
é lei; falta apenas ser colocada em prática. Agora, não 
terei tempo de explicá-la, mas, na próxima ocasião, eu 
o farei. Mais eficaz será instituirmos no Brasil a Ren-
da Básica de Cidadania, conforme a Lei 10.835, que 
será instituída por etapas, a critério do Poder Execu-
tivo, começando pelos mais necessitados, como faz 
o Bolsa Família, até que um dia todos os brasileiros 
e as brasileiras terão direito de partilhar das riquezas 
da Nação através de uma renda, modesta que seja, 
suficiente para atender as necessidades vitais de cada 
uma. Vou aprofundar isso em diálogo com V. Exª e dar-
-lhe o meu livro Renda Básica de Cidadania, que tem 
como subtítulo: A saída é pela porta.

O SR. REDITARIO CASSOL (Bloco/PP – RO) – 
Muito obrigado!

Conto com o seu apoio.
Obrigado.

Durante o discurso do Sr. Reditario Cassol 
o Sr. Geovani Borges, deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pela Sra. Ana Amélia.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador Reditario Cassol.

Para falar pela Liderança do PSDB, concedo a 
palavra ao Senador Alvaro Dias. (Pausa.)

Senador Blairo Maggi, pelo PR.
O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT. Pela Lideran-

ça. Sem revisão do orador.) – Cumprimento a nossa 
Presidenta, Senadora Ana Amélia, também Senadoras 
e Senadores presentes nesta sessão.

Eu me escrevi para falar pela Liderança do PR a 
fim de fazer uma discussão rápida, mais para chamar 
a atenção dos nossos colegas Senadores da Casa, 
aqui do Senado e do Congresso Nacional.

Tenho ouvido, nesses últimos dias, as discussões 
que estamos fazendo aqui da questão do pré-sal, da 
distribuição dos royalties e de tantas matérias impor-
tantes que estão sendo discutidas na Casa. Infeliz-
mente, em determinados momentos, nós não temos 
a compreensão por parte do Executivo e não estamos 
encontrando, muitas vezes, a compreensão também 
dos setores produtivos, que devem estar presentes nas 
discussões do Congresso Nacional para que possa-
mos fazer as mudanças necessárias na legislação, as 
adequações, as modernizações e tudo o mais.

Hoje pela manhã, na Comissão de Infraestru-
tura, presidida pela Senadora Lúcia Vânia – que se 
faz presente nesta sessão –, nós tivemos um desses 
desencontros e não conseguimos realizar a audiên-
cia pública com os prefeitos que foram convidados. A 
matéria dizia respeito ao novo Código de Mineração, 
que está sendo discutido. Mas esse foi apenas um 
exemplo do que aconteceu. 

Fazendo a analogia de hoje pela manhã com al-
guns outros fatos, chego à conclusão, Senadora Ana 
Amélia, de que nós, Senadores desta Casa – aqui co-
mandada pelo Presidente Sarney, pela Mesa Diretora 
–, não estamos exercendo um dos maiores poderes, 
um dos maiores trunfos que tem o Congresso Nacio-
nal, de fazer com que as coisas andem, aconteçam no 
País. Para o Executivo, é muito fácil quando não exer-
cemos a nossa função, a nossa atribuição. Um Sena-
dor, um Deputado Federal encaminha um projeto de 
lei, anda pelas comissões e chama a iniciativa privada 
para participar, aqueles interessados em cada uma 
dessas áreas. Muitos não vêm porque não conhecem 
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a posição do Governo. O Governo não dá sua posição 
ou demora para dar a sua posição. No dia em que ele 
vem e dá a sua posição não temos mais muito o que 
discutir porque o projeto já está andando.

E por que isso acontece? Acontece porque o 
Governo tem o último trunfo na mão, que não é dele. 
O último trunfo de uma legislação é desta Casa, ou 
do Congresso Nacional, que é o direito à derrubada 
do veto que a Presidência da República tem. A Pre-
sidência tem todo o direito de vetar partes ou vetar 
integralmente uma legislação. Faz parte do processo 
democrático. Mas o Senado Federal, o Congresso Na-
cional não pode abrir mão daquilo que lhe é de com-
petência: tentar derrubar o veto que o Presidente ou a 
Presidenta, atualmente, faz sobre uma legislação. Isso 
faz com que nós sejamos diminuídos nesta Casa. E 
agora, quando falo desta Casa, estou falando do Con-
gresso Nacional. 

Quero chamar, mais uma vez, a atenção da dire-
ção da Casa: nós não podemos curvar-nos a isso! Aqui, 
talvez, nenhum Senador lembre qual foi o último veto 
a ser derrubado, porque não se apreciam os vetos. A 
Constituição brasileira é clara, em seu art. 66, quando 
diz qual é o rito para se fazer a apreciação de um veto. 
Vou passar a ler aqui, para que fique registrado. Nós 
vamos – quando digo nós sou eu e alguns outros Se-
nadores que quiserem – estudar uma maneira jurídica. 
Se for o caso de ter que ir ao Supremo Tribunal Federal 
para fazer cumprir esse artigo da Constituição, Sena-
dora Ana Amélia, nós deveremos ir. Porque, como eu 
disse, esse tripé está manco: está faltando uma parte 
do processo legislativo, que é legal, que a Constituição 
permite e que, infelizmente, dá ao Executivo – e aqui 
não quero tratar de governo A ou de governo B –, dá 
ao Governo a possibilidade de se esconder atrás da 
ineficiência, atrás do que o Congresso Nacional não 
quer fazer, que é apreciar os vetos.

E o que diz a nossa Constituição? Diz o seguinte:

Art. 66. A Casa na qual tenha sido con-
cluída a votação enviará o projeto de lei ao 
Presidente da República, que, aquiescendo, 
o sancionará.

§ 1º Se o Presidente da República con-
siderar o projeto, no todo ou em parte, incons-
titucional ou contrário ao interesse público, 
vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 
quinze dias úteis, contados da data do rece-
bimento, e comunicará, dentro de quarenta e 
oito horas, ao Presidente do Senado Federal 
os motivos do veto.

§ 2º O veto parcial somente abrangerá 
texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso 
ou de alínea.

§ 3º Decorrido o prazo de quinze dias, 
o silêncio do Presidente da República impor-
tará sanção.

§ 4º O veto será apreciado [quer dizer, 
não se fez nada lá; vetou, veio para cá] em 
sessão conjunta, dentro de trinta dias [acho 
que faz 30 anos que não se aprecia um veto 
aqui] a contar de seu recebimento, só podendo 
ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos 
Deputados e Senadores, em escrutínio secreto.

§ 5º Se o veto não for mantido, será o 
projeto enviado, para promulgação, ao Presi-
dente da República.

§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo 
estabelecido no § 4º, o veto será colocado na 
ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas 
as demais proposições, até sua votação final, 
ressalvadas as matérias de que trata o art. 62, 
parágrafo único.

§ 7º Se a lei não for promulgada dentro 
de quarenta e oito horas pelo Presidente da 
República, nos casos dos § 3º e § 5º, o Pre-
sidente do Senado a promulgará, e, se este 
não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-
-Presidente do Senado fazê-lo.

Então, a Constituição é muito clara nesse as-
sunto. E eu, sinceramente, não me sinto à vontade 
de, como Senador eleito pelo povo do meu Estado 
de Mato Grosso, para representar o meu Estado da 
Federação aqui, nesta Casa, e, junto com os demais 
Colegas dos 27 Estados da Federação, abrir mão des-
se recurso constitucional, legal, que temos para fazer 
o enfrentamento com o Poder Executivo – e quando 
falo em enfrentamento não é enfrentamento de briga, 
mas enfrentamento de ideias. Esta Casa, o Congres-
so Nacional tem tantos projetos bons quantos tem o 
Executivo, mas o que vale é o que o Executivo quer; só 
anda nesta Casa o que o Executivo deseja. E acho que 
passa da hora de o Senado, de o Congresso Nacional 
tomar para si a responsabilidade de apreciar os vetos 
que foram colocados e, dentro da maior e absoluta le-
galidade, dar o direito de fazermos aquilo para o qual 
fomos incumbidos pela população brasileira.

Então, quero aqui chamar atenção dos colegas 
e das colegas Senadoras: é passada a hora de ajus-
tarmos essa questão, porque tenho certeza, Senado-
ra Lúcia Vânia, de que, se isso aqui fosse válido... E, 
aliás, quero dizer que eu, como Governador do Esta-
do de Mato Grosso, e acho que a grande maioria dos 
Governadores – o Senador Alvaro já foi Governador 
também –, nas assembleias legislativas, temos prazo 
para verificação desse veto: não passa do ano seguinte 

OUTUBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL324



40732 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2011

de forma nenhuma. Ou se veta ou se derruba o veto; 
mantém-se o veto ou se derruba o veto. 

Então, a Constituição aqui não está sendo cum-
prida. E acho que o farol, acho que o nosso caminho 
é sempre seguir a Constituição. Brigamos, anos, anos 
e anos por outras coisas muito menores, mas em cima 
da Constituição. E aqui nós estamos abrindo mão de 
seguir a Constituição e dar a esta Casa a autonomia 
de que ela precisa porque, a partir momento em que 
nós passarmos a observar o art. 66 da Constituição, 
tenho certeza de que o Senado Federal, o Congresso 
Nacional será respeitado pela população brasileira. 

Nós mudaremos a nossa imagem e faremos 
aquilo que deve ser feito: trabalhar em prol de um país 
melhor, de um país mais justo e soberano. E não é do 
poder nem é dever só do Executivo fazer isso, mas é 
do Congresso Nacional.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigada, Senador Blairo Maggi.
Na verdade, apenas para lembrar: são precisa-

mente 2.361 vetos aptos e prontos para serem votados 
em plenário, relativos a 153 projetos. De fato, V. Exª 
tem razão. E uma Casa, uma instituição que queira 
ser forte não pode abrir mão das suas prerrogativas.

Obrigada, Senador Blairo Maggi, que falou pela 
Liderança do PR.

Como orador inscrito, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia, Srª Se-
nadora, Srs. Senadores, apresento requerimento, nos 
termos do art. 218, do Regimento Interno, para inserir 
em ata voto de pesar pelo falecimento do visionário 
e criativo empresário do setor de informática Steven 
Paul Jobs, co-fundador, presidente e, até agosto pas-
sado, diretor-executivo da companhia Apple, ocorrido 
ontem, 5 de outubro, na cidade de Palo Alto, Califór-
nia, em decorrência de um câncer pancreático, contra 
o qual lutava desde 2004, bem como a apresentação 
de nossas homenagens e condolências a sua esposa, 
Laurene Powell Jobs, a suas filhas Erin, Eva e Lisa, 
ao seu filho, Reed, e aos diretores e funcionários da 
companhia Apple.

O empresário norte-americano Steve Jobs, nas-
cido em 24 de fevereiro de 1955 e falecido ontem, 5 
de outubro, presidente e diretor executivo da Apple, 
deixa a todos nós um grande exemplo de vida. Gênio 
criativo, homem de visão, foi responsável por levar a 
Companhia Apple à posição de empresa mais valiosa 
do mundo. Além de co-fundador e presidente da Apple, 
foi também diretor-executivo da empresa de animação 

por computação gráfica Pixar e o maior acionista indi-
vidual da Companhia Walt Disney.

A Apple postou em seu site as seguintes pala-
vras de despedida: 

A Apple perdeu um visionário e um gênio 
criativo. Os que tiveram a sorte de conhecer 
Steve e de trabalhar com ele perderam um 
amigo querido e um mentor que os inspirava. 
Steve deixa uma empresa que só ele poderia 
ter criado. Seu espírito será sempre a base 
da Apple.

Steven Paul Jobs foi um dos responsáveis pela 
existência de um número significativo de aparelhos 
eletrônicos que caracterizam o nosso cotidiano, apa-
relhos esses que não estavam presentes aqui, há vin-
te ou trinta anos. Quando eu, por exemplo, em 1983, 
cheguei aqui, ao Congresso Nacional, como Deputado 
Federal, ou mesmo em 1990, quando Senador pela 
primeira vez, não estavam aqui os computadores em 
nossas mesas. Não tínhamos todos aparelho celular, 
iPad, iPod, Mac, todas essas coisas – iPhone, iPad, 
iPod, Mac, iTunes, celulares com cada vez maior ca-
pacidade de prestar serviços que têm facilitado enor-
memente as nossas vidas.

Desde ontem, quando anunciada a sua morte, 
dezenas de milhões de pessoas no mundo estão regis-
trando, comovidas, suas mensagens de homenagem 
e agradecimento a Steve Jobs.

Não sendo uma estrela da música nem do ci-
nema, tampouco um atleta ou um político de renome 
mundial – era empresário –, sua morte consternou todo 
o mundo. Quero muito recomendar a todos, sobretu-
do aos mais jovens, que possam assistir, no YouTube, 
ao seu belo discurso, como patrono, aos formandos 
da Universidade de Stanford, em 2005, quando Steve 
Jobs falou de suas experiências de vida, destacando 
três histórias. Senadora Ana Amélia, eu quero muito 
recomendar a V. Exª, a todos os presentes e aos que 
nos ouvem que acessem esse pronunciamento tão 
belo, cujas palavras aqui pronunciarei:

Eu abandonei o Reed College depois 
de seis meses, mas fiquei enrolando por mais 
18 meses antes de realmente abandonar a 
escola [ele aqui está destacando como ‘ligar 
os pontos’]. E por que eu a abandonei? Tudo 
começou antes de eu nascer. Minha mãe bio-
lógica era uma jovem universitária solteira que 
decidiu me dar para a adoção. Ela queria muito 
que eu fosse adotado por pessoas com curso 
superior. Tudo estava armado para que eu fos-
se adotado no nascimento por um advogado 
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e sua esposa. Mas, quando eu apareci, eles 
decidiram que queriam mesmo uma menina.

Então, meus pais, que estavam em uma 
lista de espera, receberam uma ligação no meio 
da noite com uma pergunta: ‘Apareceu um ga-
roto. Vocês o querem?’ Eles disseram: ‘É claro.’ 

Minha mãe biológica descobriu mais tar-
de que a minha mãe nunca tinha se formado 
na faculdade e que o meu pai nunca tinha 
completado o ensino médio. Ela se recusou a 
assinar os papéis da adoção.

Ela só aceitou meses mais tarde quando 
os meus pais prometeram que algum dia eu 
iria para a faculdade. [O que aconteceu?] E,17 
anos mais tarde, eu fui para a faculdade. Mas, 
inocentemente [disse Steve Jobs] escolhi uma 
faculdade que era quase tão cara quanto Stan-
ford. E todas as economias dos meus pais, que 
eram da classe trabalhadora, estavam sendo 
usadas para pagar as mensalidades. Depois 
de seis meses, eu não podia ver valor naquilo.

Eu não tinha ideia do que queria fazer 
na minha vida e menos ideia ainda de como 
a universidade poderia me ajudar naquela 
escolha. E lá estava eu, gastando todo o di-
nheiro que meus pais tinham juntado durante 
toda a vida. E então decidi largar e acreditar 
que tudo ficaria ok.

Foi muito assustador naquela época, 
mas, olhando para trás, foi uma das melhores 
decisões que já fiz. No minuto em que larguei, 
eu pude parar de assistir às matérias obriga-
tórias que não me interessavam e comecei a 
frequentar aquelas que pareciam interessan-
tes. Não foi tudo assim romântico. Eu não tinha 
um quarto no dormitório e por isso eu dormia 
no chão do quarto de amigos. Eu recolhia gar-
rafas de Coca-Cola para ganhar 5 centavos, 
com os quais eu comprava comida. Eu anda-
va 11 quilômetros pela cidade todo domingo 
à noite para ter uma boa refeição no templo 
hare-krishna. Eu amava aquilo.

Muito do que descobri naquela época, 
guiado pela minha curiosidade e intuição, mos-
trou-se mais tarde ser de uma importância sem 
preço. Vou dar um exemplo: o Reed College 
oferecia naquela época a melhor formação de 
caligrafia do país. Em todo o campus, cada 
pôster e cada etiqueta de gaveta eram escri-
tas com uma bela letra de mão. Como eu tinha 
largado o curso e não precisava frequentar 
as aulas normais, decidi assistir às aulas de 
caligrafia. Aprendi sobre fontes com serifa e 

sem serifa, sobre variar a quantidade de es-
paço entre diferentes combinações de letras, 
sobre o que torna uma tipografia boa. Aquilo 
era bonito, histórico e artisticamente sutil de 
uma maneira que a ciência não pode entender. 
E eu achei aquilo tudo fascinante.

Nada daquilo tinha qualquer aplicação 
prática para a minha vida. Mas 10 anos mais 
tarde, quando estávamos criando o primeiro 
computador Macintosh, tudo voltou. E nós 
colocamos tudo aquilo no Mac. Foi o primeiro 
computador com tipografia bonita. Se eu nun-
ca tivesse deixado aquele curso na faculdade, 
o Mac nunca teria tido as fontes múltiplas ou 
proporcionalmente espaçadas. E, conside-
rando que o Windows simplesmente copiou o 
Mac, é bem provável que nenhum computa-
dor as tivesse.

Se eu nunca tivesse largado o curso, nun-
ca teria frequentado essas aulas de caligrafia, 
e os computadores poderiam não ter a mara-
vilhosa caligrafia que eles têm. É claro que era 
impossível conectar esses fatos olhando para 
frente quando eu estava na faculdade. Mas 
aquilo ficou muito, muito claro olhando para 
trás 10 anos depois.

De novo, você não consegue conectar os 
fatos olhando para frente. Você só os conecta 
quando olha para trás. Então tem que acreditar 
que, de alguma forma, eles vão se conectar 
no futuro. Você tem que acreditar em alguma 
coisa – sua garra, destino, vida, karma ou o 
que quer que seja. Essa maneira de encarar 
a vida nunca me decepcionou e tem feito toda 
a diferença para mim.

A segunda história destacada por aque-
le maravilhoso discurso que me foi chamar a 
atenção por um amigo, Philippe Van Parijs, lá 
da Bélgica, destacada por Steve Jobs, diz res-
peito ao amor e perda. No seu discurso aos 
formandos de Stanford, disse ele, era em 2005:

“Eu tive sorte porque descobri bem cedo 
o que queria fazer na minha vida. Woz e eu 
começamos a Apple na garagem dos meus 
pais quando eu tinha 20 anos. Trabalhamos 
duro e, em 10 anos, a Apple se transformou 
em uma empresa de 2 bilhões de dólares e 
mais de quatro mil empregados. Um ano an-
tes, tínhamos acabado de lançar nossa maior 
criação – o Macintosh – e eu tinha 30 anos. E 
ai eu fui demitido.

(A Sra. Presidenta faz soar a campainha.)
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Srª Presidenta, se puder me dar cinco minutos a mais, 
vai ter a certeza que valerá a pena.

Como é possível ser demitido da empresa 
que você criou? Bem, quando a Apple cresceu, 
contratamos alguém para dirigir a companhia. 
No primeiro ano, tudo deu certo, mas com o 
tempo nossas visões de futuro começaram a 
divergir. Quando isso aconteceu, o conselho 
de diretores ficou do lado dele. O que tinha 
sido o foco de toda a minha vida adulta tinha 
ido embora e isso foi devastador. Fiquei sem 
saber o que fazer por alguns meses.

Senti que tinha decepcionado a geração 
anterior de empreendedores. Que tinha deixado 
cair o bastão no momento em que ele estava 
sendo passado para mim. Eu encontrei David 
Peckard e Bob Noyce e tentei me desculpar 
por ter estragado tudo daquela maneira. Foi 
um fracasso público e eu até mesmo pensei 
em deixar o Vale do Silício.

Mas, lentamente, eu comecei a me dar 
conta de que eu ainda amava o que fazia. Foi 
quando decidi começar de novo. Não enxerguei 
isso na época, mas ser demitido da Apple foi 
a melhor coisa que podia ter acontecido para 
mim. O peso de ser bem-sucedido foi substi-
tuído pela leveza de ser de novo um inician-
te, com menos certezas sobre tudo. Isso me 
deu liberdade para começar um dos períodos 
mais criativos da minha vida. Durante os cinco 
anos seguintes, criei uma companhia chamada 
NeXT, outra companhia chamada Pixar e me 
apaixonei por uma mulher maravilhosa que se 
tornou minha esposa.

A Pixar fez o primeiro filme animado por 
computador, Toy Story, e é o estúdio de ani-
mação mais bem-sucedido do mundo. Em 
uma inacreditável guinada de eventos, a Ap-
ple comprou a NeXT, eu voltei para a empresa 
e a tecnologia que desenvolvemos nela está 
no coração do atual renascimento da Apple.

E Lorene e eu temos uma família ma-
ravilhosa. Tenho certeza de que nada disso 
teria acontecido se eu não tivesse sido demi-
tido da Apple.

Foi um remédio horrível, mas eu enten-
do que o paciente precisava. Às vezes, a vida 
bate com um tijolo na sua cabeça. Não perca 
a fé. Estou convencido de que a única coi-
sa que me permitiu seguir adiante foi o meu 
amor pelo que fazia. Você tem que descobrir 
o que você ama. Isso é verdadeiro, tanto para 

o seu trabalho quanto para com as pessoas 
que você ama.

Seu trabalho vai preencher uma parte 
grande da sua vida, e a única maneira de ficar 
realmente satisfeito é fazer o que você acre-
dita ser um ótimo trabalho. E a única maneira 
de fazer um excelente trabalho é amar o que 
você faz [Como a Senadora Ana Amélia amava 
ser uma excelente jornalista e hoje ama ser 
ótima Senadora].

Se você ainda não encontrou o que é, 
continue procurando. Não sossegue. Assim 
como todos os assuntos do coração, você sa-
berá quando encontrar. E, como em qualquer 
grande relacionamento, só fica melhor e melhor 
à medida que os anos passam. Então continue 
procurando até você achar. Não sossegue.

A terceira história apontada por Steve 
Jobs é sobre sua relação com a morte. 

Permita-me, Srª Presidente, porque isso aqui é 
notável, inclusive, para os assuntos de que V. Exª há 
pouco falava, sobre a saúde. Tive o conhecimento des-
sa história exatamente porque uma pessoa querida, 
que eu amo, estava em situação semelhante como a 
que vou contar:

Quando eu tinha 17 anos, li uma frase 
que era algo assim: ‘Se você tiver cada dia 
como se fosse o último, um dia ele realmen-
te será o último.’ Aquilo me impressionou, e 
desde então, nos últimos 33 anos, eu olho 
para mim mesmo no espelho, toda manhã e 
me pergunto: “Se fosse hoje o meu último dia, 
eu gostaria de fazer o que farei hoje?” E se a 
resposta é “não” por muitos dias seguidos, sei 
que preciso mudar alguma coisa.

Lembrar que estarei morto em breve é 
a ferramenta mais importante que já encon-
trei para me ajudar a tomar grandes decisões. 
Porque quase tudo – expectativas externas, 
orgulho, medo de passar vergonha ou falhar 
– caem diante da morte, deixando apenas o 
que é apenas importante. Não há razão para 
não seguir o seu coração.

Lembrar que você vai morrer é a melhor 
maneira que eu conheço para evitar a arma-
dilha de pensar que você tem algo a perder. 
Você já está nu. Não há razão para não seguir 
seu coração.

Há um ano, eu fui diagnosticado com 
câncer. Era sete e meia da manhã e eu tinha 
uma imagem que mostrava claramente um 
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tumor no pâncreas. Eu nem sabia o que era 
um pâncreas.

Os médicos me disseram que aquilo era 
certamente um tipo de câncer incurável, e que 
eu não deveria esperar viver mais de três a 
seis semanas. Meu médico me aconselhou a 
ir para casa e arrumar minhas coisas – que 
é o código dos médicos para “preparar para 
morrer”. Significa tentar dizer às suas crianças 
em alguns meses tudo aquilo que você pensou 
ter os próximos 10 anos para dizer. Significa 
dizer seu adeus.

Eu vivi com aquele diagnóstico o dia in-
teiro. Depois, à tarde, eu fiz uma biópsia, em 
que eles enfiaram um endoscópio pela minha 
garganta abaixo, através do meu estômago e 
pelos intestinos. Colocaram uma agulha no meu 
pâncreas e tiraram algumas células do tumor. 
Eu estava sedado, mas minha mulher, que es-
tava lá, contou que quando os médicos viram 
as células em um microscópio, começaram a 
chorar. Era uma forma muito rara de câncer 
pancreático que podia ser curada com cirurgia. 
Eu operei e estou bem, disse ele em 2005.

Isso foi o mais perto que eu estive de 
encarar a morte e eu espero que seja o mais 
perto que vou ficar pelas próximas décadas e 
não só mais seis anos.

Tendo passado por isso, posso agora di-
zer a vocês, com um pouco mais de certeza do 
que quando a morte era um conceito apenas 
abstrato: ninguém quer morrer. Até mesmo as 
pessoas que querem ir para o céu não querem 
morrer para chegar lá.

Ainda assim, a morte é o destino que 
todos nós compartilhamos. Ninguém nunca 
conseguiu escapar. E assim é como deve ser 
porque a morte é muito provavelmente a prin-
cipal invenção da vida, disse Steve Jobs. É o 
agente de mudança da vida. Ela limpa o ve-
lho para abrir caminho para o novo. Nesse 
momento, o novo é você. Mas algum dia, não 
muito distante, você gradualmente se tornará 
um velho e será varrido. Desculpa ser tão dra-
mático, mas isso é verdade.

O seu tempo é limitado, então não o gaste 
vivendo a vida de um outro alguém. Não fique 
preso pelos dogmas, que é viver com os re-
sultados da vida de outras pessoas. Não dei-
xe que o barulho da opinião dos outros cale a 
sua própria voz interior. E o mais importante: 
tenha coragem de seguir o seu próprio cora-
ção e a sua intuição. Eles de alguma maneira 

já sabem o que você realmente quer se tornar. 
Todo o resto é secundário.

Quando eu era pequeno, uma das bíblias 
da minha geração era o Whole Earth Catalog. 
Foi criado por um sujeito chamado Stewart 
Brand em Menlo Park, não muito longe daqui. 
Ele o trouxe à vida com seu toque poético. Isso 
foi no final dos anos 60, antes dos computado-
res e dos programas de paginação. Então tudo 
era feito com máquinas de escrever... 

Eu vou pedir que seja registrado, porque acho 
que o principal eu já li.

Vou apenas concluir.
O exemplo deixado por Steve Jobs a todos nós 

resume bem os motivos que o levaram a ser essa 
pessoa respeitada e admirada em todo o mundo. No 
momento em que apresento este voto de homenagem 
de pesar, considero que a melhor homenagem à sua 
história é assimilar os seus exemplos e aplicá-los, den-
tro do possível, em nossa vida cotidiana.

Desculpem-me, caros colegas Senadores, por 
haver abusado um pouquinho do tempo, mas eu achei 
que deveria ler esse depoimento. Realmente recomen-
do que todos a assistam na forma original. Está no 
Youtube. Basta pesquisar “Steve Jobs. Universidade 
Stanford 2005”. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNICAMENTO.

(Inserido nos termos do art.210, inciso I, 
§ 2º, do Regimento Interno.) 

REQUERIMENTO Nº     , DE 2011

Requeiro, nos termos do art. 218, inciso VII, e 
art. 221, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, inserção em ata de voto de pesar pelo faleci-
mento do visionário e criativo empresário do setor de 
informática Steven Paul Jobs, co-fundador, presidente 
e, até agosto passado, diretor-executivo da Compa-
nhia Apple, ocorrido ontem, 5 de outubro, na cidade 
de Palo Alto, Califórnia, Estados Unidos da América, 
em decorrência de um câncer pancreático, contra 
o qual lutava desde 2004, bem como a apresen-
tação de nossas homenagens e condolências a sua 
esposa, Laurene Powell Jobs, a suas filhas Erin, Eva, 
e Lisa, ao seu filho Reed e aos diretores e funcionários 
da Companhia Apple.

Justificação

O empresário norte-americano Steve Jobs, nas-
cido em 24 de fevereiro de 1955 e falecido ontem, 5 
de outubro, presidente e diretor-executivo da Apple, 
deixa a todos nós um grande exemplo de vida. Gênio 
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criativo, homem de visão, foi responsável por levar a 
Companhia Apple à posição de empresa mais va-
liosa do mundo. Além de co-fundador e presidente 
da Apple, foi também diretor-executivo da empresa 
de animação por computação gráfica Pixar e o maior 
acionista individual da Companhia Walt Disney.

A Apple postou em seu site as seguintes palavras 
de despedida: “A Apple perdeu um visionário e um gê-
nio criativo. Os que tiveram a sorte de conhecer Steve 
e de trabalhar com ele perderam um amigo querido 
e um mentor que os inspirava. Steve deixa uma em-
presa que só ele poderia ter criado. Seu espírito será 
sempre a base da Apple.”

Steven Paul Jobs foi um dos responsáveis pela 
existência de um número significativo de aparelhos 
eletrônicos que caracterizam o nosso cotidiano, apa-
relhos estes que não estavam presentes aqui, há vinte 
ou trinta anos atrás, como os computadores, o i-Phone, 
o i-Pad, o i-Pod, o i-Mac, o i Tunes, os celulares, cada 
vez com maior capacidade de prestar serviços, além 
de ter facilitado a utilização intensa da internet.

Desde ontem, quando anunciada a sua morte, 
dezenas de milhões de pessoas no mundo estão 
registrando, comovidas, suas mensagens de ho-
menagem e agradecimento a Steve Jobs.

Não sendo uma estrela da música nem do 
cinema, nem tampouco um atleta ou um político de 
renome mundial – era empresário – sua morte cons-
ternou a todo o mundo. Quero muito recomendar a to-
dos, sobretudo aos mais jovens, que possam assistir 
no YouTube, o seu belo discurso, como patrono, aos 
formandos da Universidade de Stanford, em 2005, 
quando falou de suas experiências de vida, desta-
cando três histórias. A primeira delas é sobre “ligar 
os pontos”. Disse ele:

Eu abandonei o Reed College depois de 
seis meses, mas fiquei enrolando por mais 18 
meses antes de realmente abandonar a esco-
la. E por que eu a abandonei? Tudo começou 
antes de eu nascer. Minha mãe biológica era 
uma jovem universitária solteira que decidiu 
me dar para a adoção. Ela queria muito que 
eu fosse adotado por pessoas com curso su-
perior. Tudo estava armado para que eu fosse 
adotado no nascimento por um advogado 
e sua esposa. Mas, quando eu apareci, eles 
decidiram que queriam mesmo uma menina.

Então meus pais, que estavam em uma 
lista de espera, receberam uma ligação no 
meio da noite com uma pergunta: “Apareceu 
um garoto. Vocês o querem?” Eles disseram: 
“É claro.”

Minha mãe biológica descobriu mais tar-
de que a minha mãe nunca tinha se formado na 
faculdade e que o meu pai nunca tinha com-
pletado o ensino médio. Ela se recusou a assi-
nar os papéis da adoção. Ela só aceitou meses 
mais tarde quando os meus pais prometeram 
que algum dia eu iria para a faculdade. E, 17 
anos mais tarde, eu fui para a faculdade. 
Mas, inocentemente escolhi uma faculda-
de que era quase tão cara quanto Stanford. 
E todas as economias dos meus pais, que 
eram da classe trabalhadora, estavam sendo 
usados para pagar as mensalidades. Depois 
de seis meses, eu não podia ver valor naquilo.

Eu não tinha idéia do que queria fazer 
na minha vida e menos idéia ainda de como 
a universidade poderia me ajudar naquela 
escolha. E lá estava eu, gastando todo o di-
nheiro que meus pais tinham juntado durante 
toda a vida. E então decidi largar e acreditar 
que tudo ficaria ok.

Foi muito assustador naquela época, 
mas olhando para trás foi uma das melhores 
decisões que já fiz. No minuto em que larguei, 
eu pude parar de assistir às matérias obriga-
tórias que não me interessavam e comecei 
a frequentar aquelas que pareciam interes-
santes. Não foi tudo assim romântico. Eu não 
tinha um quarto no dormitório e por isso eu 
dormia no chão do quarto de amigos. Eu re-
colhia garrafas de Coca-Cola para ganhar 
5 centavos, com os quais eu comprava co-
mida. Eu andava 11 quilômetros pela cidade 
todo domingo à noite para ter uma boa refei-
ção no templo hare-krishna. Eu amava aquilo.

Muito do que descobri naquela época, 
guiado pela minha curiosidade e intuição, 
mostrou-se mais tarde ser de uma importância 
sem preço. Vou dar um exemplo: o Reed Col-
lege oferecia naquela época a melhor forma-
ção de caligrafia do país. Em todo o campus, 
cada poster e cada etiqueta de gaveta eram 
escritas com uma bela letra de mão. Como eu 
tinha largado o curso e não precisava frequen-
tar as aulas normais, decidi assistir às aulas 
de caligrafia. Aprendi sobre fontes com serifa 
e sem serifa, sobre variar a quantidade de es-
paço entre diferentes combinações de letras, 
sobre o que torna uma tipografia boa. Aquilo 
era bonito, histórico e artisticamente sutil de 
uma maneira que a ciência não pode entender. 
E eu achei aquilo tudo fascinante.
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Nada daquilo tinha qualquer aplicação 
prática para a minha vida. Mas 10 anos mais 
tarde, quando estávamos criando o primeiro 
computador Macintosh, tudo voltou. E nós 
colocamos tudo aquilo no Mac. Foi o primeiro 
computador com tipografia bonita. Se eu nun-
ca tivesse deixado aquele curso na faculdade, 
o Mac nunca teria tido as fontes múltiplas ou 
proporcionalmente espaçadas. E considerando 
que o Windows simplesmente copiou o Mac, 
é bem provável que nenhum computador as 
tivesse.

Se eu nunca tivesse largado o curso, 
nunca teria frequentado essas aulas de cali-
grafia e os computadores poderiam não ter a 
maravilhosa caligrafia que eles têm. É claro que 
era impossível conectar esses fatos olhando 
para frente quando eu estava na faculdade. 
Mas aquilo ficou muito, muito claro olhando 
para trás 10 anos depois.

De novo, você não consegue conectar os 
fatos olhando para frente. Você só os conecta 
quando olha para trás. Então tem que acreditar 
que, de alguma forma, eles vão se conectar 
no futuro. Você tem que acreditar em alguma 
coisa – sua garra, destino, vida, karma ou o 
que quer que seja. Essa maneira de encarar 
a vida nunca me decepcionou e tem feito toda 
a diferença para mim.

A segunda história destacada por Steve Jobs diz 
respeito a amor e perda. No seu discurso aos forman-
dos de Stanford, disse ele:

Eu tive sorte porque descobri bem cedo 
o que queria fazer na minha vida. Steve Wos-
niak e eu começamos a Apple na garagem dos 
meus pais quando eu tinha 20 anos. Trabalha-
mos duro e, em 10 anos, a Apple se transfor-
mou em uma empresa de 2 bilhões de dólares 
e mais de 4 mil empregados. Um ano antes, 
tínhamos acabado de lançar nossa maior cria-
ção – o Macintosh – e eu tinha 30 anos.

E aí fui demitido. Como é possível ser 
demitido da empresa que você criou? Bem, 
quando a Apple cresceu, contratamos alguém 
para dirigir a companhia. No primeiro ano, tudo 
deu certo, mas com o tempo nossas visões 
de futuro começaram a divergir. Quando isso 
aconteceu, o conselho de diretores ficou do 
lado dele. O que tinha sido o foco de toda a 
minha vida adulta tinha ido embora e isso foi 
devastador. Fiquei sem saber o que fazer por 
alguns meses.

Senti que tinha decepcionado a geração 
anterior de empreendedores. Que tinha deixado 
cair o bastão no momento em que ele estava 
sendo passado para mim. Eu encontrei David 
Peckard e Bob Noyce e tentei me desculpar 
por ter estragado tudo daquela maneira. Foi 
um fracasso público e eu até mesmo pensei 
em deixar o Vale [do Silício].

Mas, lentamente, eu comecei a me dar 
conta de que eu ainda amava o que fazia. Foi 
quando decidi começar de novo. Não enxerguei 
isso na época, mas ser demitido da Apple foi 
a melhor coisa que podia ter acontecido para 
mim. O peso de ser bem sucedido foi substi-
tuído pela leveza de ser de novo um inician-
te, com menos certezas sobre tudo. Isso me 
deu liberdade para começar um dos períodos 
mais criativos da minha vida. Durante os cinco 
anos seguintes, criei uma companhia chamada 
NeXT, outra companhia chamada Pixar e me 
apaixonei por uma mulher maravilhosa que se 
tomou minha esposa.

A Pixar fez o primeiro filme animado por 
computador, Toy Story, e é o estúdio de ani-
mação mais bem sucedido do mundo. Em 
uma inacreditável guinada de eventos, a Ap-
ple comprou a NeXT, eu voltei para a empresa 
e a tecnologia que desenvolvemos nela está 
no coração do atual renascimento da Apple.

E Lorene e eu temos uma família ma-
ravilhosa. Tenho certeza de que nada disso 
teria acontecido se eu não tivesse sido demi-
tido da Apple.

Foi um remédio horrível, mas eu enten-
do que o paciente precisava. Às vezes, a vida 
bate com um tijolo na sua cabeça. Não perca 
a fé. Estou convencido de que a única coi-
sa que me permitiu seguir adiante foi o meu 
amor pelo que fazia. Você tem que descobrir 
o que você ama. Isso é verdadeiro tanto para 
o seu trabalho quanto para com as pessoas 
que você ama.

Seu trabalho vai preencher uma parte 
grande da sua vida, e a única maneira de ficar 
realmente satisfeito é fazer o que você acre-
dita ser um ótimo trabalho. E a única maneira 
de fazer um excelente trabalho é amar o que 
você faz.

Se você ainda não encontrou o que é, 
continue procurando. Não sossegue. Assim 
como todos os assuntos do coração, você sa-
berá quando encontrar. E, como em qualquer 
grande relacionamento, só fica melhor e melhor 
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à medida que os anos passam. Então continue 
procurando até você achar. Não sossegue.

A terceira história apontada por Steve 
Jobs é sobre sua relação com a morte. Dis-
se ele:

Quando eu tinha 17 anos, li uma frase 
que era algo assim: “Se você viver cada dia 
como se fosse o último, um dia ele realmente 
será o último.” Aquilo me impressionou, e desde 
então, nos últimos 33 anos, eu olho para mim 
mesmo no espelho toda manha e pergunto: 
“Se hoje fosse o meu último dia, eu gostaria 
de fazer o que farei hoje?” E se a resposta é 
“não” por muitos dias seguidos, sei que preci-
so mudar alguma coisa.

Lembrar que estarei morto em breve é 
a ferramenta mais importante que já encon-
trei para me ajudar a tomar grandes decisões. 
Porque quase tudo – expectativas externas, 
orgulho, medo de passar vergonha ou falhar 
– caem diante da morte, deixando apenas o 
que é apenas importante. Não há razão para 
não seguir o seu coração.

Lembrar que você vai morrer é a melhor 
maneira que eu conheço para evitar a arma-
dilha de pensar que você tem algo a perder. 
Você já está nu. Não há razão para não seguir 
seu coração.

Há um ano, eu fui diagnosticado com cân-
cer. Era 7h30 da manhã e eu tinha uma imagem 
que mostrava claramente um tumor no pân-
creas. Eu nem sabia o que era um pâncreas.

Os médicos me disseram que aquilo era 
certamente um tipo de câncer incurável, e que 
eu não deveria esperar viver mais de três a 
seis semanas. Meu médico me aconselhou a 
ir para casa e arrumar minhas coisas – que 
é o código dos médicos para “preparar para 
morrer”. Significa tentar dizer às suas crianças 
em alguns meses tudo aquilo que você pensou 
ter os próximos 10 anos para dizer. Significa 
dizer seu adeus.

Eu vivi com aquele diagnóstico o dia in-
teiro. Depois, à tarde, eu fiz uma biópsia, em 
que eles enfiaram um endoscópio pela minha 
garganta abaixo, através do meu estômago e 
pelos intestinos. Colocaram uma agulha no 
meu pâncreas e tiraram algumas células do 
tumor. Eu estava sedado, mas minha mulher, 
que estava lá, contou que quando os médicos 
viram as células em um microscópio, come-
çaram a chorar. Era uma forma muito rara de 

câncer pancreático que podia ser curada com 
cirurgia. Eu operei e estou bem.

Isso foi o mais perto que eu estive de 
encarar a morte e eu espero que seja o mais 
perto que vou ficar pelas próximas décadas. 
Tendo passado por isso, posso agora dizer 
a vocês, com um pouco mais de certeza do 
que quando a morte era um conceito apenas 
abstrato: ninguém quer morrer. Até mesmo as 
pessoas que querem ir para o céu não querem 
morrer para chegar lá.

Ainda assim, a morte é o destino que 
todos nós compartilhamos. Ninguém nunca 
conseguiu escapar. E assim é como deve ser, 
porque a morte é muito provavelmente a prin-
cipal invenção da vida. É o agente de mudança 
da vida. Ela limpa o velho para abrir caminho 
para o novo. Nesse momento o novo é você. 
Mas algum dia, não muito distante, você gra-
dualmente se tornará um velho e será varri-
do. Desculpa ser tão dramático, mas isso é a 
verdade.

O seu tempo é limitado, então não o gaste 
vivendo a vida de um outro alguém. Não fique 
preso pelos dogmas, que é viver com os re-
sultados da vida de outras pessoas. Não dei-
xe que o barulho da opinião dos outros cale a 
sua própria voz interior. E o mais importante: 
tenha coragem de seguir o seu próprio cora-
ção e a sua intuição. Eles de alguma maneira 
já sabem o que você realmente quer se tornar. 
Todo o resto é secundário.

Quando eu era pequeno, uma das bíblias 
da minha geração era o Whole Earth Catalog. 
Foi criado por um sujeito chamado Stewart 
Brand em Menlo Park, não muito longe daqui. 
Ele o trouxe à vida com seu toque poético. Isso 
foi no final dos anos 60, antes dos computado-
res e dos programas de paginação. Então tudo 
era feito com máquinas de escrever, tesouras 
e câmeras Polaroid.

Era como o Google em forma de livro, 
35 anos antes de o Google aparecer. Era ide-
alista e cheio de boas ferramentas e noções. 
Stewart e sua equipe publicaram várias edi-
ções de Whole Earth Catalog e, quando ele 
já tinha cumprido sua missão, eles lançaram 
uma edição final. Isso foi em meados de 70 e 
eu tinha a idade de vocês. Na contracapa ha-
via uma fotografia de uma estrada de interior 
ensolarada, daquele tipo onde você poderia 
se achar pedindo carona se fosse aventureiro. 
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Abaixo, estavam as palavras: “Continue com 
fome, continue bobo.”

Foi a mensagem de despedida deles. 
Continue com fome. Continue bobo. E eu sem-
pre desejei isso para mim mesmo. E agora, 
quando vocês se formam e começam de novo, 
eu desejo isso para vocês. Continuem com 
fome. Continuem bobos.

O exemplo deixado por Steve Jobs a todos nós 
resume bem os motivos que o levaram a ser esta pes-
soa respeitada e admirada em todo o mundo. No mo-
mento em que apresento este Voto de homenagem de 
Pesar, considero que a melhor homenagem à sua his-
tória é assimilar os seus exemplos e aplicá-los, dentro 
do possível, em nossa vida cotidiana.

Sala das Sessões, – Senador Eduardo  
Matarazzo Suplicy.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO No 1.239, DE 2011

Requeiro, nos termos do art. 218, inciso VII, e art. 
221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento do 
visionário e criativo empresário do setor de informáti-
ca Steven Paul Jobs, co-fundador, presidente e, até 
agosto passado, diretor-executivo da Companhia Apple, 
ocorrido ontem, 5 de outubro, na cidade de Palo Alto, 
Califórnia, Estados Unidos da América, em decorrência 
de um câncer pancreático, contra o qual lutava desde 
2004, bem como a apresentação de nossas homena-
gens e condolências a sua esposa, Laurene Powell 
Jobs, a suas filhas Erin, Eva, e Lisa, ao seu filho Reed 
e aos diretores e funcionários da Companhia Apple.

Justificação

O empresário norte-americano Steve Jobs, nas-
cido em 24 de fevereiro de 1955 e falecido ontem, 5 
de outubro, presidente e diretor-executivo da Apple, 
deixa a todos nós um grande exemplo de vida. Gênio 
criativo, homem de visão, foi responsável por levar a 
Companhia Apple à posição de empresa mais valiosa 
do mundo. Além de co-fundador e presidente da Apple, 
foi também diretor-executivo da empresa de animação 
por computação gráfica Pixar e o maior acionista indi-
vidual da Companhia Walt Disney. 

A Apple postou em seu site as seguintes palavras 
de despedida: “A Apple perdeu um visionário e um gê-
nio criativo. Os que tiveram a sorte de conhecer Steve 
e de trabalhar com ele perderam um amigo querido e 
um mentor que os inspirava. Steve deixa uma empresa 

que só ele poderia ter criado. Seu espírito será sempre 
a base da Apple.” 

Steven Paul Jobs foi um dos responsáveis pela 
existência de um número significativo de aparelhos 
eletrônicos que caracterizam o nosso cotidiano, apa-
relhos estes que não estavam presentes aqui, há vinte 
ou trinta anos atrás, como os computadores, o i-Phone, 
o i-Pad, o i-Pod, o i-Mac, o i-Tunes, os celulares, cada 
vez com maior capacidade de prestar serviços, além 
de ter facilitado a utilização intensa da Internet.

Desde ontem, quando anunciada a sua morte, 
dezenas de milhões de pessoas no mundo estão regis-
trando, comovidas, suas mensagens de homenagem 
e agradecimento a Steve Jobs.

Não sendo uma estrela da música nem do cine-
ma, nem tampouco um atleta ou um político de renome 
mundial – era empresário – sua morte consternou a 
todo o mundo. Quero muito recomendar a todos, sobre-
tudo aos mais jovens, que possam assistir no YouTube, 
o seu belo discurso, como patrono, aos formandos da 
Universidade de Stanford, em 2005, quando falou de 
suas experiências de vida, destacando três histórias. 
A primeira delas é sobre “ligar os pontos”. Disse ele:

Eu abandonei o Reed College depois de 
seis meses, mas fiquei enrolando por mais 18 
meses antes de realmente abandonar a esco-
la. E por que eu a abandonei? Tudo começou 
antes de eu nascer. Minha mãe biológica era 
uma jovem universitária solteira que decidiu 
me dar para a adoção. Ela queria muito que 
eu fosse adotado por pessoas com curso su-
perior. Tudo estava armado para que eu fos-
se adotado no nascimento por um advogado 
e sua esposa. Mas, quando eu apareci, eles 
decidiram que queriam mesmo uma menina.

Então meus pais, que estavam em uma 
lista de espera, receberam uma ligação no 
meio da noite com uma pergunta: “Apareceu 
um garoto. Vocês o querem?” Eles disseram: 
“É claro.”

Minha mãe biológica descobriu mais tar-
de que a minha mãe nunca tinha se formado 
na faculdade e que o meu pai nunca tinha 
completado o ensino médio. Ela se recusou a 
assinar os papéis da adoção. Ela só aceitou 
meses mais tarde quando os meus pais prome-
teram que algum dia eu iria para a faculdade. 
E, 17 anos mais tarde, eu fui para a faculdade. 
Mas, inocentemente escolhi uma faculdade que 
era quase tão cara quanto Stanford. E todas 
as economias dos meus pais, que eram da 
classe trabalhadora, estavam sendo usados 
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para pagar as mensalidades. Depois de seis 
meses, eu não podia ver valor naquilo.

Eu não tinha idéia do que queria fazer 
na minha vida e menos idéia ainda de como 
a universidade poderia me ajudar naquela 
escolha. E lá estava eu, gastando todo o di-
nheiro que meus pais tinham juntado durante 
toda a vida. E então decidi largar e acreditar 
que tudo ficaria ok.

Foi muito assustador naquela época, 
mas olhando para trás foi uma das melhores 
decisões que já fiz. No minuto em que larguei, 
eu pude parar de assistir às matérias obriga-
tórias que não me interessavam e comecei a 
frequentar aquelas que pareciam interessan-
tes. Não foi tudo assim romântico. Eu não tinha 
um quarto no dormitório e por isso eu dormia 
no chão do quarto de amigos. Eu recolhia gar-
rafas de Coca-Cola para ganhar 5 centavos, 
com os quais eu comprava comida. Eu anda-
va 11 quilômetros pela cidade todo domingo 
à noite para ter uma boa refeição no templo 
hare-krishna. Eu amava aquilo.

Muito do que descobri naquela época, 
guiado pela minha curiosidade e intuição, mos-
trou-se mais tarde ser de uma importância sem 
preço. Vou dar um exemplo: o Reed College 
oferecia naquela época a melhor formação de 
caligrafia do país. Em todo o campus, cada 
poster e cada etiqueta de gaveta eram escri-
tas com uma bela letra de mão. Como eu tinha 
largado o curso e não precisava frequentar 
as aulas normais, decidi assistir as aulas de 
caligrafia. Aprendi sobre fontes com serifa e 
sem serifa, sobre variar a quantidade de es-
paço entre diferentes combinações de letras, 
sobre o que torna uma tipografia boa. Aquilo 
era bonito, histórico e artisticamente sutil de 
uma maneira que a ciência não pode entender. 
E eu achei aquilo tudo fascinante.

Nada daquilo tinha qualquer aplicação 
prática para a minha vida. Mas 10 anos mais 
tarde, quando estávamos criando o primeiro 
computador Macintosh, tudo voltou. E nós 
colocamos tudo aquilo no Mac. Foi o primeiro 
computador com tipografia bonita. Se eu nun-
ca tivesse deixado aquele curso na faculdade, 
o Mac nunca teria tido as fontes múltiplas ou 
proporcionalmente espaçadas. E considerando 
que o Windows simplesmente copiou o Mac, 
é bem provável que nenhum computador as 
tivesse.

Se eu nunca tivesse largado o curso, 
nunca teria frequentado essas aulas de cali-
grafia e os computadores poderiam não ter a 
maravilhosa caligrafia que eles têm. É claro que 
era impossível conectar esses fatos olhando 
para frente quando eu estava na faculdade. 
Mas aquilo ficou muito, muito claro olhando 
para trás 10 anos depois.

De novo, você não consegue conectar os 
fatos olhando para frente. Você só os conecta 
quando olha para trás. Então tem que acreditar 
que, de alguma forma, eles vão se conectar 
no futuro. Você tem que acreditar em alguma 
coisa – sua garra, destino, vida, karma ou o 
que quer que seja. Essa maneira de encarar 
a vida nunca me decepcionou e tem feito toda 
a diferença para mim.

A segunda história destacada por Steve Jobs diz 
respeito a amor e perda. No seu discurso aos forman-
dos de Stanford, disse ele:

Eu tive sorte porque descobri bem cedo 
o que queria fazer na minha vida. Woz e eu co-
meçamos a Apple na garagem dos meus pais 
quando eu tinha 20 anos. Trabalhamos duro e, 
em 10 anos, a Apple se transformou em uma 
empresa de 2 bilhões de dólares e mais de 
4 mil empregados. Um ano antes, tínhamos 
acabado de lançar nossa maior criação – o 
Macintosh – e eu tinha 30 anos.

E aí fui demitido. Como é possível ser 
demitido da empresa que você criou? Bem, 
quando a Apple cresceu, contratamos alguém 
para dirigir a companhia. No primeiro ano, tudo 
deu certo, mas com o tempo nossas visões 
de futuro começaram a divergir. Quando isso 
aconteceu, o conselho de diretores ficou do 
lado dele. O que tinha sido o foco de toda a 
minha vida adulta tinha ido embora e isso foi 
devastador. Fiquei sem saber o que fazer por 
alguns meses.

Senti que tinha decepcionado a geração 
anterior de empreendedores. Que tinha deixado 
cair o bastão no momento em que ele estava 
sendo passado para mim. Eu encontrei David 
Peckard e Bob Noyce e tentei me desculpar 
por ter estragado tudo daquela maneira. Foi 
um fracasso público e eu até mesmo pensei 
em deixar o Vale [do Silício].

Mas, lentamente, eu comecei a me dar 
conta de que eu ainda amava o que fazia. Foi 
quando decidi começar de novo. Não enxerguei 
isso na época, mas ser demitido da Apple foi 
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a melhor coisa que podia ter acontecido para 
mim. O peso de ser bem sucedido foi substi-
tuído pela leveza de ser de novo um inician-
te, com menos certezas sobre tudo. Isso me 
deu liberdade para começar um dos períodos 
mais criativos da minha vida. Durante os cinco 
anos seguintes, criei uma companhia chamada 
NeXT, outra companhia chamada Pixar e me 
apaixonei por uma mulher maravilhosa que se 
tornou minha esposa.

A Pixar fez o primeiro filme animado por 
computador, Toy Story, e é o estúdio de ani-
mação mais bem sucedido do mundo. Em 
uma inacreditável guinada de eventos, a Ap-
ple comprou a NeXT, eu voltei para a empresa 
e a tecnologia que desenvolvemos nela está 
no coração do atual renascimento da Apple.

E Lorene e eu temos uma família ma-
ravilhosa. Tenho certeza de que nada disso 
teria acontecido se eu não tivesse sido demi-
tido da Apple.

Foi um remédio horrível, mas eu enten-
do que o paciente precisava. Às vezes, a vida 
bate com um tijolo na sua cabeça. Não perca 
a fé. Estou convencido de que a única coi-
sa que me permitiu seguir adiante foi o meu 
amor pelo que fazia. Você tem que descobrir 
o que você ama. Isso é verdadeiro tanto para 
o seu trabalho quanto para com as pessoas 
que você ama.

Seu trabalho vai preencher uma parte 
grande da sua vida, e a única maneira de ficar 
realmente satisfeito é fazer o que você acredita 
ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fa-
zer um excelente trabalho é amar o que você faz.

Se você ainda não encontrou o que é, 
continue procurando. Não sossegue. Assim 
como todos os assuntos do coração, você sa-
berá quando encontrar. E, como em qualquer 
grande relacionamento, só fica melhor e melhor 
à medida que os anos passam. Então continue 
procurando até você achar. Não sossegue.

A terceira história apontada por Steve Jobs é so-
bre sua relação com a morte. Disse ele:

Quando eu tinha 17 anos, li uma frase 
que era algo assim: “Se você viver cada dia 
como se fosse o último, um dia ele realmente 
será o último.” Aquilo me impressionou, e desde 
então, nos últimos 33 anos, eu olho para mim 
mesmo no espelho toda manhã e pergunto: 
“Se hoje fosse o meu último dia, eu gostaria 
de fazer o que farei hoje?” E se a resposta é 

“não” por muitos dias seguidos, sei que preci-
so mudar alguma coisa.

Lembrar que estarei morto em breve é 
a ferramenta mais importante que já encon-
trei para me ajudar a tomar grandes decisões. 
Porque quase tudo – expectativas externas, 
orgulho, medo de passar vergonha ou falhar 
– caem diante da morte, deixando apenas o 
que é apenas importante. Não há razão para 
não seguir o seu coração.

Lembrar que você vai morrer é a melhor 
maneira que eu conheço para evitar a arma-
dilha de pensar que você tem algo a perder. 
Você já está nu. Não há razão para não seguir 
seu coração.

Há um ano, eu fui diagnosticado com cân-
cer. Era 7h30 da manhã e eu tinha uma imagem 
que mostrava claramente um tumor no pân-
creas. Eu nem sabia o que era um pâncreas.

Os médicos me disseram que aquilo era 
certamente um tipo de câncer incurável, e que 
eu não deveria esperar viver mais de três a seis 
semanas. Meu médico me aconselhou a ir para 
casa e arrumar minhas coisas – que é o código 
dos médicos para “preparar para morrer”. Signi-
fica tentar dizer às suas crianças em alguns me-
ses tudo aquilo que você pensou ter os próximos 
10 anos para dizer. Significa dizer seu adeus.

Eu vivi com aquele diagnóstico o dia in-
teiro. Depois, à tarde, eu fiz uma biópsia, em 
que eles enfiaram um endoscópio pela minha 
garganta abaixo, através do meu estômago e 
pelos intestinos. Colocaram uma agulha no 
meu pâncreas e tiraram algumas células do 
tumor. Eu estava sedado, mas minha mulher, 
que estava lá, contou que quando os médicos 
viram as células em um microscópio, come-
çaram a chorar. Era uma forma muito rara de 
câncer pancreático que podia ser curada com 
cirurgia. Eu operei e estou bem.

Isso foi o mais perto que eu estive de 
encarar a morte e eu espero que seja o mais 
perto que vou ficar pelas próximas décadas. 
Tendo passado por isso, posso agora dizer 
a vocês, com um pouco mais de certeza do 
que quando a morte era um conceito apenas 
abstrato: ninguém quer morrer. Até mesmo as 
pessoas que querem ir para o céu não querem 
morrer para chegar lá.

Ainda assim, a morte é o destino que todos 
nós compartilhamos. Ninguém nunca conseguiu 
escapar. E assim é como deve ser, porque a 
morte é muito provavelmente a principal inven-
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ção da vida. É o agente de mudança da vida. Ela 
limpa o velho para abrir caminho para o novo. 
Nesse momento, o novo é você. Mas algum 
dia, não muito distante, você gradualmente se 
tornará um velho e será varrido. Desculpa ser 
tão dramático, mas isso é a verdade.

O seu tempo é limitado, então não o gaste 
vivendo a vida de um outro alguém. Não fique 
preso pelos dogmas, que é viver com os re-
sultados da vida de outras pessoas. Não dei-
xe que o barulho da opinião dos outros cale a 
sua própria voz interior. E o mais importante: 
tenha coragem de seguir o seu próprio cora-
ção e a sua intuição. Eles de alguma maneira 
já sabem o que você realmente quer se tornar. 
Todo o resto é secundário.

Quando eu era pequeno, uma das bíblias 
da minha geração era o Whole Earth Catalog. 
Foi criado por um sujeito chamado Stewart 
Brand em Menlo Park, não muito longe daqui. 
Ele o trouxe à vida com seu toque poético. Isso 
foi no final dos anos 60, antes dos computado-
res e dos programas de paginação. Então tudo 
era feito com máquinas de escrever, tesouras 
e câmeras Polaroid.

Era como o Google em forma de livro, 35 
anos antes de o Google aparecer. Era idealista e 
cheio de boas ferramentas e noções. Stewart e 
sua equipe publicaram várias edições de Whole 
Earth Catalog e, quando ele já tinha cumprido 
sua missão, eles lançaram uma edição final. 
Isso foi em meados de 70 e eu tinha a idade de 
vocês. Na contracapa havia uma fotografia de 
uma estrada de interior ensolarada, daquele tipo 
onde você poderia se achar pedindo carona se 
fosse aventureiro. Abaixo, estavam as palavras: 
“Continue com fome, continue bobo.”

Foi a mensagem de despedida deles. Continue 
com fome. Continue bobo. E eu sempre desejei isso 
para mim mesmo. E agora, quando vocês se formam 
e começam de novo, eu desejo isso para vocês. Con-
tinuem com fome. Continuem bobos.

O exemplo deixado por Steve Jobs a todos nós 
resume bem os motivos que o levaram a ser esta pes-
soa respeitada e admirada em todo o mundo. No mo-
mento em que apresento este voto de homenagem de 
pesar, considero que a melhor homenagem à sua his-
tória é assimilar os seus exemplos e aplicá-los, dentro 
do possível, em nossa vida cotidiana.

Sala das Sessões, – Senador Eduardo Suplicy.

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional)

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – O requerimento que acaba de ser lido será 
encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Eduardo Suplicy, o espírito de Steve 
Jobs incorporou no senhor nesse pronunciamento. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Todos ficamos calados ouvindo. E o tempo dado 
a V. Exª foi pela relevância não por tudo que fez esse 
homem em matéria de avanços tecnológicos, mas do 
que ele fez para ensinar as pessoas a viverem melhor.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Está sobre a mesa o Requerimento nº 1.233, 
de 2011, com o requerimento de V. Exª.

A Mesa tomará as providências regimentais.
Agora, falará, pela Liderança do PTB, o Senador 

Mozarildo Cavalcanti. (Pausa.)
Senadora Lúcia Vânia, pela Liderança da Minoria.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela 

Liderança. Sem revisão da oradora.) – Srª Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, as propostas para que seja 
alterada a destinação dos recursos financeiros oriun-
dos da exploração de petróleo têm causado grandes 
atritos entre os Parlamentares e outros atores envol-
vidos nessa a discussão dos mais diversos Estados.

O objetivo desta Casa, portanto, é encontrar uma 
solução capaz de distribuir as receitas de maneira mais 
equitativa, mas sem causar impactos negativos nas 
contas das unidades da Federação, que hoje depen-
dem de maneira substancial desse dinheiro.

Alterações bruscas no formato atual da distribui-
ção de royalties podem causar sérios danos fiscais 
às economias dos Estados produtores, caso do Rio de 
Janeiro, do Espírito Santo e de São Paulo.

As Comissões de Infraestrutura e de Assuntos 
Econômicos participaram ativamente dessa discussão 
através de um fórum de debates realizados durante 
vários meses. 

Nessas audiências públicas, Srª Presidente, ti-
vemos proveitosas presenças, como a do Ministro de 
Minas e Energia, Edison Lobão, e a do Presidente da 
Petrobras, Sérgio Gabrielli, autoridades máximas so-
bre a questão. 

No meu entendimento, Srs. Senadores, esta Casa 
não pode submeter-se a uma falsa dicotomia de Esta-
dos versus Estados ou de Municípios versus Municípios. 
Na verdade, o que temos que discutir, como legítimos 

335ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2011



Outubro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 40743 

representantes de nossas unidades federadas, é como 
tornar este País um país mais justo.

Esse objetivo não tem sido alcançado. Nós, oriun-
dos de Estados das regiões menos contempladas, não 
vemos uma verdadeira preocupação do Governo Fe-
deral em descentralizar a riqueza do País. Os dados 
sobre a aplicação de recursos da Petrobras, apresen-
tados na Comissão de Infraestrutura pelo Presidente 
da empresa, José Sérgio Gabrielli, apenas confirmam 
a grande concentração de recursos em determinadas 
regiões, um exemplo claro do privilégio de uma em 
detrimento de outras. 

Propostas importantes surgiram. Podemos men-
cionar, principalmente, o PLC nº 16, de 2010, que 
está, no momento, sob a relatoria do Senador Vital do 
Rêgo, e diversas iniciativas conduzidas com compe-
tência pelos Senadores Wellington Dias e Francisco 
Dornelles. Todas apresentam alternativas em pontos 
percentuais para a distribuição das receitas entre os 
entes federativos, ora distinguindo, ora igualando sua 
condição de produtores, confrontantes, não produto-
res e não confrontantes, além de destacar aspectos 
específicos dos Municípios afetados pelas operações 
de embarque e desembarque. Alguns deles prevêem 
a criação de uma regra de transição, constituindo-se 
um fundo para Estados e Municípios não produtores 
a partir de recursos da União.

Praticamente todas as propostas resultam em 
parcela a ser repartida entre os Estados da Federa-
ção de acordo com os critérios de rateio do Fundo de 
Participação dos Estados e do Distrito Federal.

Ocorre que, em fevereiro de 2010, o Supremo 
Tribunal Federal, em resposta às ações diretas de in-
constitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade 
daqueles dispositivos, mantendo a sua vigência até 31 
de dezembro de 2012.

O Congresso Nacional deverá, então, dispor so-
bre novas regras de distribuição dos recursos do FPE, 
que deverão valer a partir de 2012.

O PLS nº 574, de 2011, ao determinar que os re-
cursos do Fundo Especial sejam distribuídos com base 
no FPE, está, em última instância, gerando incerteza 
sobre como será feita a distribuição. Afinal, se não se 
sabe como serão os novos critérios de rateio do FPE, 
como seria possível avaliar com precisão a proposta 
de distribuição das receitas do petróleo?

Com o objetivo de garantir maior previsibilidade 
para as futuras receitas, a primeira emenda que apre-
sentamos ao PLS nº 574 cria um critério específico

(Interrupção do som.)

A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Fora do 
microfone.) – ...para a sua distribuição entre os Estados.

Outro aspecto importante analisado gerou outra 
emenda: trata-se da excessiva concentração de receitas 
em poder de determinados Municípios. A concentra-
ção excessiva de recursos é injusta por si só e muitas 
vezes enseja o mau uso do dinheiro público.

Nessa emenda, não é nosso objetivo interferir 
na destinação dos recursos provenientes da atual ex-
ploração de petróleo, mas propomos um critério a ser 
aplicado unicamente às futuras receitas do regime de 
partilha de produção, de forma a reduzir estas distor-
ções. A proposta permite, assim, a liberação de verbas 
que podem ser empregadas para amenizar algumas das 
inúmeras carências que existem em nossa sociedade.

Finalmente, busquei enfocar, na terceira emenda 
apresentada, os aspectos referentes à comercialização, 
pelo preço de mercado, do chamado óleo excedente, 
que no regime de partilha caberá à União. Decisões 
governamentais no sentido de estimular determinadas 
empresas, setores de atividade ou até mesmo incen-
tivar parcerias com outros países poderiam ensejar a 
venda desse óleo em valores inferiores aos de mercado.

Quis, assim, trazer minha contribuição a essa 
discussão que, além de trazer consequências para 
nós que aqui estamos, também trará efeitos para as 
gerações futuras.

Espero que a União se sensibilize com os ape-
los feitos durante esta semana nesta Casa no sentido 
de colaborar com a descentralização de recursos hoje 
concentrados de forma crescente na União. Portanto, 
espero que a chegada da Presidente da República ao 
nosso País venha a colocar um fim nessa discussão, 
de forma que possamos realmente cumprir o nosso 
dever de construir, com esse projeto, pelo menos uma 
possibilidade de fazer justiça ao povo brasileiro.

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

RS) – Obrigada, Senadora Lúcia Vânia, que falou pela 
minoria sobre um tema da maior relevância.

Como orador inscrito, Senador Pedro Simon. 
(Pausa.)

Senador Eunício Oliveira. (Pausa)
Senador Aloysio Nunes Ferreira. (Pausa.)
Senador Rodrigo Rollemberg. (Pausa.)
Senador Aécio Neves. (Pausa.)
Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta desta sessão, Senadora Ana Amélia, 
Srªs e Srs. Senadores, amanhã, sexta-feira, o grupo 
de comunicação O Povo realiza o V Seminário Empre-
ender, que tem como objetivo discutir o fortalecimento 
da micro e da pequena empresa no Estado do Ceará.
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Nessa quinta conferência que o grupo de comu-
nicação realizará no Estado do Ceará, está prevista 
a participação de algo em torno de 5 mil pequenos 
empreendedores, estudantes, professores, academia 
e os vários setores da economia do Estado do Ceará 
para discutir um setor que, para a nossa economia, é 
significativo.

O Estado do Ceará tem hoje 185.575 empreen-
dedores, micro e pequenas empresas formais no Es-
tado, de um total de 5.529 milhões em todo o Brasil. 
Portanto, é um evento que está em seu quinto ano, por 
cinco anos consecutivos, que tem demonstrando ser 
um forte instrumento para o fortalecimento da micro 
e da pequena empresa no nosso Estado, o Ceará, ao 
qual devo o meu mandato de Senador da República.

Nesse seminário, além do debate na capital, 
também visitamos vários outras cidades-polos, como 
forma de aprofundar, de discutir e mostrar a impor-
tância que tem a formalização e a legalização para a 
nossa economia.

Dessa vez, estaremos, no dia 14 de outubro, no 
Município de Itapipoca; no dia 18, em Quixadá; no dia 
21, em Sobral; no dia 24, em Limoeiro do Norte; e no 
dia 28, em Aracati. Isso no mês de outubro.

No mês de novembro, no dia 4, estaremos em 
Juazeiro do Norte; no dia 16, em Iguatu; no dia 17, em 
Crateús; e no dia 18, em Tauá. Essas são exatamente 
as cidades-polos do nosso Estado do Ceará.

Quando iniciamos o processo de formalização 
dos empreendedores individuais, em fevereiro de 2010, 
tínhamos uma expectativa de chegar a algo em torno 
de um milhão de empreendedores individuais, que 
são aqueles pequenos empreendedores que estão 
na informalidade em todo o Brasil. Passado um pou-
co mais de um ano e seis meses, dezoito meses, já 
chegamos a 1 milhão 641 mil microempreendedores 
individuais formalizados. Desse público, no Estado do 
Ceará, temos 47.332.

Por isso, Srª Presidenta, ontem, quando o Senado 
Federal, por unanimidade, aprovou a atualização da 
Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa, a alegria 
no semblante dos nossos congressistas era muito for-
te, porque esta é a base da nossa economia. Se ob-
servarmos qualquer Estado da Federação, é a micro 
e a pequena empresa que efetivamente geram muito 
emprego, formalizam o nosso mercado de trabalho e 
produzem para o mercado nacional.

E o nosso País, que é a sétima potência econô-
mica do nosso Planeta, tem exatamente na micro e 
pequena empresa um dos fortes instrumentos para o 
fortalecimento do mercado nacional. Se voltarmos a 
2010, este setor teve um faturamento bruto de R$410 
bilhões. Ainda é um número muito pequeno, insignifi-

cante para todo o faturamento de bens e serviços que 
tivemos em 2010 no Brasil, que chegou a R$7,4 trilhões. 

Portanto, existe aqui uma grande concentração do 
faturamento de bens e serviços nas mãos de poucas 
empresas. Em 5 milhões, 529 mil de micro e pequenas 
empresas formais, tivemos um faturamento bruto de 
bens e serviços, como já havia dito, de apenas R$410 
bilhões. Isso representa algo em torno de 90% de to-
das as pessoas jurídicas existentes no Brasil e uma 
diferença de algo em torno de 10% das empresas que 
hoje estão no lucro real e no lucro presumido tiveram 
faturamento superior a 90% de todas essas empresas. 

Portanto, acredito que o grande esforço do pacto 
federativo dos Municípios, dos Estados e da União é 
exatamente estimular para que a micro e a pequena 
empresa possam também ter uma participação cada 
vez mais crescente no faturamento brasileiro. 

É por isso que o debate do Simples Nacional se 
iniciou logo após a Constituição de 1988 com a incorpo-
ração que ali nós tivemos, mas que vem desde a década 
de 70, quando o nosso Sebrae ainda era escrito com 
“C” e não com “S” de serviço, como é hoje. Ao longo 
desse período, crescemos muito na consciência e na 
importância da formalização, da legalização e, agora, 
estamos dando um segundo grande passo que passa 
pela desburocratização. Se observarmos a Lei Com-
plementar nº 123, que é responsável por grande parte 
dessas mudanças e pela formalização que temos no 
Brasil, vamos ver que é exatamente a partir dessa Lei 
123, de 2006, que começou a haver a simplificação da 
desburocratização, principalmente no que diz respeito 
à criação da empresa, que já simplificamos bastante. 

Se voltarmos aos dados que tínhamos em 2007, 
o Brasil levava em média 150 dias para criar uma em-
presa. Com o Simples Nacional, com a ação dos go-
vernos estaduais, das prefeituras, com a melhoria das 
juntas comerciais estaduais, levamos hoje, em média, 
quatro dias, mas é possível diminuir esse prazo para 
meia hora, como fizemos na previdência social, no 
reconhecimento dos direitos previdenciários, porque 
com o domínio da tecnologia que o Brasil tem assim 
pode proceder.

Para o empreendedor individual receber o seu 
CNPJ, já estamos muito próximos dessa meia hora, 
mas para a micro e pequena empresa e para as demais 
empresas ainda temos um longo caminho a percorrer 
na desburocratização.

Outro item importantíssimo que tivemos com a 
Lei Complementar nº 123 foi a desoneração tributária. 
A carga tributária, no Brasil, é da ordem de 34% em 
média para as micro e pequenas empresas, aquelas 
que estão na primeira faixa, para as quais, ontem, ele-
vamos para R$180 mil/ano a sua carga tributária no 
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setor do comércio, que é de apenas 4%. Ou seja, é 
reduzido de 34% para 4%. Aqui está incluído o ICMS, 
que é o imposto estadual e seis impostos federais, en-
tre eles o principal deles, que é a contribuição patronal 
para o Sistema S, que é zero, sobre a folha de pessoal. 
Com isso nós conseguimos reduzir bastante na última 
faixa do Simples Nacional para o comércio, que é de 
R$3,6 milhões. Com a aprovação que o Congresso 
Nacional concluiu ontem, a sua carga tributária é de 
13,6%, ou seja, reduz de 34% para apenas 13,6%. E 
isso representa, hoje, 90% das pessoas jurídicas que 
existem no Brasil. 

Se essa atividade é no setor do comércio, você 
tem um acréscimo de meio ponto percentual em cada 
faixa que diz respeito ao IPI. No setor de serviços, ainda 
temos uma série de ajustes a serem feitos. Se vamos 
para o mundo da formalização, é exatamente a micro 
e pequena empresas que estão sendo responsáveis 
pela geração de grande parte dos empregos formais 
gerados no Brasil. Dos 2,5 milhões de empregos gera-
dos em 2010 com carteira assinada, algo em torno de 
80% desses empregos estão nas empresas que têm 
até 99 empregados, que são exatamente as micro e 
pequenas empresas. 

Se vamos para o item “acesso a mercados”, que 
são as compras governamentais, após a Lei Comple-
mentar nº 123, tivemos um crescimento significativo. 
Só para se ter uma ideia, em 2010, a União comprou, 
no mercado nacional, a importância de R$57,3 bilhões. 
Esse montante foi a compra do Poder Executivo federal. 
E desse montante, R$15,9 bilhões foram exatamente 
das empresas inscritas no Simples Nacional, as micro 
e pequenas empresas. 

Portanto, nas compras, junto ao Governo Fede-
ral, praticadas no ano de 2010, já tivemos um cresci-
mento significativo, chegamos a R$15,9 bilhões. Se 
compararmos com 2003, o primeiro ano do governo 
Lula, as compras desse setor foram algo em torno de 
R$2,6 bilhões. Logo, em um curto espaço de tempo, 
menos de oito anos, saímos de R$2,6 bilhões para 
R$15,9 bilhões. 

Estamos fazendo um grande esforço junto às 
assembleias legislativas, aos governos estaduais, às 
câmaras de vereadores, em especial nas médias e 
grandes cidades junto aos prefeitos, para que eles 
também possam montar um sistema de compras das 
micro e pequenas empresas. Temos aqui um grande 
setor para crescer, principalmente quando o Brasil se 
prepara para a Copa do Mundo de 2014 e para as 
Olimpíadas de 2016, podemos ter, nos micro e peque-
nos empresários brasileiros, grandes parceiros nas 
compras e nas vendas, nas compras governamentais. 

Se vamos para o acesso ao crédito, este é o item, 
Presidenta Ana Amélia, em que temos o maior garga-
lo – se assim podemos dizer –, que é a questão das 
garantias para a concessão dos empréstimos. Esse 
setor, basicamente, não tem patrimônio, mas precisa 
de capital de giro, e quando esse setor vai pedir em-
préstimo à rede bancária, encontra uma grande barreira. 

Em 2009, para resolver parte da crise econômi-
ca a que o mundo assistia e que também vitimava o 
Brasil, uma das soluções que encontramos foi criar 
o seguro garantidor de crédito, o chamado fundo de 
aval – no linguajar popular, é como o chamamos. Esse 
instrumento funcionou muito bem nos anos de 2009 
e 2010, só que o montante de R$4 bilhões já foi total-
mente usado. Agora, logo após a sanção do Projeto 
de Lei nº 77, aprovado ontem pelo Senado Federal e 
que está indo à sanção presidencial, precisamos nos 
debruçar sobre esse tema para encontrar uma forma 
de facilitar o crédito e agilizar a sua concessão. 

O BNDES lançou o Cartão BNDES. Para esse 
setor, o valor é muito pequeno, basicamente os empre-
endedores, micro e pequenos, já utilizaram totalmente 
o seu limite. Podemos, também aí, ter no BNDES um 
parceiro forte para ampliar o cartão de crédito da micro 
e da pequena empresa. 

Portanto, Srª Presidenta, ao agradecer a tolerância 
de V. Exª para com este Parlamentar, quero registrar 
que ontem foi um daqueles dias que engrandecem o 
Congresso Nacional. Os nossos Congressistas, in-
dependentemente de partidos, tiveram a clareza de 
que podiam fortalecer um setor que é decisivo para 
a economia brasileira. Por isso, quero abraçar todos 
os Senadores e todas as Senadoras e dizer que esta 
vitória é uma vitória do povo brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Pela ordem, 

Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 

– RS) – Obrigada, Senador José Pimentel, pelo pro-
nunciamento em que reforça a importância do tema. 

Queria renovar os cumprimentos a V. Exª pelo 
empenho pessoal que dedicou a essa causa na Frente 
Parlamentar Mista da Micro e da Pequena Empresa, 
presidida pelo Deputado Pepe Vargas, do PT do Rio 
Grande do Sul. E como sublinhou V. Exª, com toda pro-
priedade, essa foi uma vitória desta Casa, mas com 
empenho de todos os Senadores de todos os partidos, 
na votação brilhante, ontem, por unanimidade. Oposi-
ção e governo foram unânimes em favor da causa da 
micro e pequena empresa; da causa do emprego e da 
causa do desenvolvimento.

Cumprimentos a V. Exª novamente. 
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Concedo pela ordem, para o Senador Magno 
Malta.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Srª Presidente. 

Quero fazer um registro, porque fiz um pronun-
ciamento ontem sobre o procedimento do apresen-
tador Rafinha Bastos, afastado da Bandeirantes de 
uma maneira acertada, que fez uma piada macabra, 
jocosa, difamatória, desnecessária quando apareceu 
a imagem da cantora Wanessa Camargo. 

Poderia ser qualquer pessoa, podia ser uma ci-
dadã que faz panela de barro no meu Estado, que são 
tão honradas – não é, Senadora Ana Rita?. Poderia 
ser uma costureira ou uma rendeira lá do seu Estado, 
Srª Presidente, dos pampas; ou uma pescadora, uma 
merendeira de escola, uma Senadora da República, 
uma Deputada, uma mãe de família, em qualquer lugar 
deste País. Mas ela é uma artista. A Wanessa aparece 
grávida e ele diz: “Gostosa, está grávida. Eu como a 
Wanessa e o bebê. Eu como o bebê”. 

Ontem, fiz um pronunciamento dos mais tristes 
que já fiz na minha vida, até porque não consigo me 
acostumar, embora tenha visto, na quebra do sigilo do 
Orkut, pediatra abusando de criança de 30 dias de nas-
cida, que me causa repulsa, indignação – e os justos 
não podem parar de se indignar nunca –, eu me pro-
nunciei e provoquei o Ministério Público de São Paulo. 

Hoje, pela manhã, falei com a Drª Valéria, promo-
tora da Promotoria da Mulher. Ela disse que já tem um 
procedimento aberto contra ele, porque fez uma fala 
de que mulher feia tem de ser estuprada. E ela, então, 
traz o assunto para sua mão. Eu acredito na força e 
na coragem da mulher. E qualquer um precisa reagir 
a isso, principalmente o Ministério Público provocado. 

Quando fala de um bebê, é estupro de vulnerá-
vel. É delegacia especializada. É vara especializada. E 
a Drª Valéria está chamando essa vara especializada 
por conta da questão do bebê. 

Ontem, esse rapaz postou um vídeo mais irôni-
co ainda na Internet. Ele senta numa churrascaria – é 
um vídeo elaborado – e aí a pessoa pergunta para ele: 
“O senhor quer beber?” Ele diz: “Não”. “O senhor quer 
fraldinha?” Ele diz: “Não”. 

O senhor quer baby beef? Ele diz “não”, ironizan-
do a questão da criança, pelo absurdo que fez. Não 
tem limite será? Não tem limite? Aonde é que nós va-
mos parar? Ai eu fico me perguntando, quando o Lula 
tentou fazer esse Conselho Regulatório da Imprensa, 
todo mundo reagiu. Então quer dizer que alguém que 
está na imprensa pode desgraçar a vida pessoal de 
alguém, pode entrar na intimidade de alguém, pode 
expor alguém, pode deflorar a honra de alguém, e ele 
simplesmente diz: “Eu tive uma fonte, eu não informo”.

Eu acho que tudo neste País tem agência re-
gulatória. Qual o problema disso? Eu tenho certeza 
de que um Mitre jamais passaria por isso; um Datena 
jamais passaria por isso; uma Fátima Bernardes, um 
Eraldo Pereira, tantos por aí jamais passariam por isso; 
gente honrada que faz jornalismo no meu Estado, no 
seu Estado.

V. Exª é a maior prova disso. A sua vida é uma 
história de jornalismo. Ou as pessoas acham que a 
senhora veio parar aqui tão somente porque achavam 
essa loira da terra de Gisele Bündchen bonita e virou 
Senadora? Pela profissional jornalista que a senhora 
sempre foi, preservando a honra das pessoas, tratan-
do com fatos e não fazendo ironia, invadindo a honra... 

Agora é uma prática. Todo mundo é vítima disso. 
O sujeito invade a sua privacidade, a sua honra, põe 
notinha, lhe esculhamba, lhe expõe, você e a sua fa-
mília, e você não pode fazer nada, porque é uma casta 
especial. Ora, acho que esse debate tem que vir à tona 
com isso. “Eu como a mãe e a criança”, que história é 
essa, que história é essa? 

E há que o Ministério Público realmente reagir. 
Parabéns à Drª Valéria nessa ação. Que vá em frente.

Hoje, mais uma vez, falei com o pai sofrido, o jo-
vem Marcus Buaiz, que vai ser recebido pela promotora, 
juntamente com a sua esposa, a Wanessa Camargo. 
E há que se entender que a família toda pode reagir 
com processos os mais diversos de afronta à honra, e 
V. Exª sabe disso, e até o próprio bebê, até o próprio 
bebê, até o próprio bebê.

Por isso, parabéns ao Ministério Público de São 
Paulo. 

Faço este registro de forma muito indignada. É 
bom ver o Ministério Público reagindo para que esse 
debate venha à tona. Virou moda expor a vida pessoal 
das pessoas e fazer uma macabra piada dessas, ab-
solutamente de mau gosto. 

Encerro, apresentando a V. Exª... Está sentado ali, 
eu não sei onde é que ele está, o Marcelo Guimarães, 
nosso lar, capixaba, Senadora Ana Rita, esse jovem 
campeão do mundo, campeão do mundo de MMA, um 
dos wrestling mais importantes do Brasil e da nossa 
América Latina.

Senadora, eu tirei esse menino da rua, fumando 
crack. Recebi um resto de pele e osso, de um pai so-
frido, angustiado. Foi recuperado na minha instituição. 
Lá ele aprendeu os primeiros dias. Eu tenho orgulho de 
dizer que os primeiros socos que esse menino apren-
deu foram comigo. E até hoje tenho a oportunidade de 
treiná-lo, em pé. É verdade que ele é faixa preta de Jiu-
-Jitsu. É faixa preta de Wrestling. E agora é um lutador 
do Ultimate Fighting americano. Na próxima semana, 
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nós saberemos quem é o adversário dele numa luta 
nos Estados Unidos. Mas foi tirado do crack.

Por isso eu digo à Presidente Dilma: tem jeito. 
Tem jeito se nós tivermos à disposição do que dizia a 
minha mãe, analfabeta profissional. Uma nordestina, 
baiana, minha mãe, D. Dadá, dizia: “Meu filho, a vida 
só tem um sentido, é quando a gente investe a vida 
da gente na vida dos outros”.

E, como Marcelo, eu tenho muitos lá agora na 
nossa instituição me ouvindo, que saíram das ruas e 
que, certamente, são futuros campões. Mas, debaixo 
dos viadutos, nas capitais, nas pequenas cidades têm 
campeões de Wrestling, de boxe. Têm campeões de 
natação, de skate, de basquete, de futebol de areia. 
Campeões de voleibol. Mas campões que nunca o 
serão, que nunca subirão no pódio, porque já apodre-
ceram pelo abandono daquilo que tínhamos que fazer 
antes, que é a prevenção.

Dizer que vamos fazer um programa contra o crack 
é a maior idiotice. Digo ao Ministro da Saúde, com todo 
o carinho e respeito que tenho a ele: não é o Ministério 
da Saúde que vai resolver isso. Isso não é problema 
de saúde pública. Muito pelo contrário, é investimento 
em prevenção. É investimento na família, não é nem 
na escola, porque o drogado apavora o professor na 
escola, que não tem obrigação de educá-lo. Quem tem 
obrigação de educá-lo é pai e mãe. 

Mas o País, um país de bêbados, um país de 
fumantes, que acha que não são drogados. Tudo aqui 
é bebida alcoólica. Tudo aqui é nicotina e alcatrão. E 
o problema do Brasil é cocaína e crack. Mentira! O 
problema do Brasil é bebida alcoólica. Tudo é come-
morado com bebida alcoólica. Eles celebram a bebida 
alcoólica como se fosse um deus, uma alegria de vida, 
para se comemorar pequenos e grandes feitos. Pode-
-se derramar uísque em todo lugar. E se comemora 
que o Brasil tem a melhor cachaça do mundo. Vá ao 
Sarah Kubitschek e veja o resultado da cachaça nos 
tetraplégicos, nos paraplégicos. Há que se celebrar 
uma coisa como essa? Isso me indigna.

Agora é preciso que se façam investimentos na 
família. Resgatar valores de família. Porque com a pre-
venção...Isso é fruto de investimento de um pai, policial, 
mal remunerado, com os filhos sem mãe, fazendo bico, 
chorando, com os filhos envolvidos com droga, porque 
não podia ficar em casa; mas investiu, acreditou e, 
por último, me entregou o filho, porque não aguentava 
mais. E dizendo: “A última saída é largar você aqui”. Eu 
disse: larga ele comigo aqui, porque a missão é essa.

Está aí o Marcelo Guimarães, que é um exem-
plo, campeão mundial. E o Brasil tem potencial para 
milhões de campeões como esse, que estão debaixo 
das pontes. Basta tão somente estender a mão e in-

vestir na família, porque só a prevenção fará minimizar 
esse problema.

Obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 

– RS) – Obrigado, Senador Magno Malta. Eu queria 
cumprimentar o Marcelo. A Mesa o cumprimenta pela 
vitória que ele teve. Primeiro, uma vitória na vida; e 
segundo, a vitória no esporte. Parabéns a ele! Que 
o exemplo dele seja também para outros jovens que, 
como ele, estão nessa circunstância de delicadeza.

Eu queria apenas fazer uma observação, já que 
V. Exª fez menção à minha pessoa, como profissional, 
que chegou a esta Casa. O equívoco de um profissio-
nal não pode, Senador Magno Malta, ser motivo para 
que haja uma penalização, uma interdição, um cerce-
amento da liberdade de imprensa.

É preciso sim responsabilidade. Um Código de 
Ética que a maioria das empresas de comunicação, 
no Brasil, usa e usa muito bem. Algumas delas têm 
também a dignidade de dizer: “Erramos” e isso fazer 
publicamente.

Então, eu queria dizer a V. Exª que os equívocos 
devem, sim, e as instituições, como V. Exª mencionou, 
como o Ministério Público, estão encarregadas com a 
prerrogativa de, nesses casos, entrar em ação, dispen-
sando a necessidade de uma lei que venha penalizar 
ou cercear a liberdade de expressão.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Eu acho que 
qualquer lei que penalize a liberdade de expressão não 
vale a pena. Eu também não acredito. Mas acho que 
tudo na vida, até criação de filho, tem de ter limite. E 
não estou falando aos grandes conglomerados de co-
municação, mas estou falando àqueles que não são 
conglomerados e que se arvoram de jornalistas, de 
blogueiros; estou falando às pessoas que se arvoram 
com o diploma de jornalistas e àqueles até que não o 
são. São protagonistas de humor macabro e se arvo-
ram contra a honra de qualquer pessoa e, depois, não 
se pode nem penalizá-los. E quando se chega a julga-
mento, a resposta é sempre esta: ninguém tem direito 
à invasão da privacidade de ninguém. Concordo com 
V. Exª, mas tudo na vida tem limite, até filho, porque a 
Bíblia diz que filho sem correção é a vergonha de seu 
pai e a decepção da sua mãe.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Magno Malta, aproveito também para 
agradecer a visita dos alunos do curso de Direito da 
Universidade de Rio Verde, que estão visitando o Se-
nado Federal. Parabéns a vocês e um bom curso! Agra-
decemos a visita de Rio Verde, no Estado de Goiás.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 
ordem, Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Pois não, Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – É apenas uma ques-
tão regimental que a oposição tem suscitado, quando 
pode, sobre o horário da Ordem do Dia. Parece-me 
ser mais correto iniciarmos a Ordem do Dia às 16 ho-
ras e, se não tivermos entendimento para a votação, 
obviamente, que se encerre a Ordem do Dia. Já são 
16 horas e 50 minutos e eu gostaria que a Mesa to-
masse providência.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Neste instante, o Presidente do Senado, José 
Sarney, está se dirigindo à Presidência para coman-
dar os trabalhos, para abrir a Ordem do Dia, conforme 
observa V. Exª.

Queria saber se V. Exª quer falar, como está como 
orador inscrito...

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Aguar-
do a Ordem do Dia para falar posteriormente.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Aguarda a Ordem do Dia para falar posterior-
mente. V. Exª estava inscrito para falar pela Liderança 
do PSDB.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Quero 
fazer um apelo à Mesa e ao Presidente Sarney para 
que defina o horário das 16 horas como marco para 
o início da Ordem do Dia. Mesmo que ele não esteja 
presente, quem estiver presidindo a sessão, certamen-
te, tem condições e autoridade política para conduzir 
uma sessão do Senado Federal. Dessa forma, tería-
mos mais disciplina, mais organização e, certamente, 
mais eficiência. 

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A observação de V. Exª será considerada, pe-
las notas taquigráficas, Senador Alvaro Dias, para co-
nhecimento da Presidência e da Mesa, para o exame 
da matéria que requer posicionamento da Mesa para 
questões relacionadas à Ordem do Dia. 

Também temos que resolver o problema das ses-
sões especiais, que, às vezes, avançam também sobre 
a Ordem do Dia. Já foi tema suscitado nesta Casa. Al-
guns Senadores já tomaram iniciativa para limitar em 
um determinado dia da semana que não implique a in-
terrupção da sessão deliberativa no horário regimental.

Convidaria agora para falar, como orador inscrito, 
o Senador Walter Pinheiro. (Pausa.)

Senador Benedito de Lira. 
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente Ana Amélia, Srªs Senadoras, Srs. 
Senadores, nesta tarde, ocupo a tribuna do Senado 
Federal para tratar de um assunto que tenho tratado 

com muita veemência nesses últimos meses, no exer-
cício da Presidência da Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo.

O turismo brasileiro ou o turismo no mundo é 
uma atividade que agrada a todos, mas que atraves-
sa inúmeras dificuldades, infelizmente. O nosso País, 
com sua extraordinária extensão territorial, é detentor 
dos melhores destinos turísticos do mundo. E, ao lon-
go da história deste País, deixamos de fazer os inves-
timentos necessários para que essa indústria, que é 
a maior indústria de emprego do mundo, tivesse mais 
ação para cada vez mais empregar e para cada vez 
mais melhorar a vida de muitos e muitos, de milhões 
de pessoas no mundo inteiro. 

O que é a indústria do turismo? É uma indústria 
sem poluição, é uma indústria sem chaminés, é uma 
indústria geradora de empregos e, de acordo com al-
guns instrumentos mundiais, estabelece que de 6% 
a 8% dos empregos no mundo inteiro nascem na in-
dústria o turismo.

Além de fomentar o desenvolvimento econômico 
das regiões, estamos Sr. Presidenta, depois de muitos 
debates, análises e estudos, criando uma oportunida-
de, para tratamento igualitário no Brasil, dos seus 27 
Estados e Distrito Federal, de um diploma legal que 
estabeleça regras para que o turismo nacional seja 
cada vez mais incentivado e seja conhecido.

Quantos lugares extraordinários existem no Rio 
Grande do Sul e que Alagoas não conhece? Quantas 
belezas naturais existem em Alagoas e que o Rio Gran-
de do Sul não conhece? Quantos e quantos lugares 
extraordinários, lindos e maravilhosos, que a natureza 
proporcionou a este País, na região Norte que a re-
gião Nordeste não conhece, que o Sul não conhece, 
que o Centro-Oeste não conhece? Mas não conhece 
por quê? Porque as condições que são reservadas a 
cada um desses entes federativos não são iguais. Nós 
não temos nenhuma igualdade com o Centro-Oeste 
nem com o Sul. 

Nós, do nordeste, somos uma região detentora 
de, praticamente, mais de 53 milhões de brasileiros, 
com um PIB extraordinário em função da região e das 
dificuldades regionais. 

Hoje, um jornalista me perguntava: “Por que essa 
história, por exemplo, Senador, de a Comissão de De-
senvolvimento Regional e Turismo, através da Sub-
comissão de Desenvolvimento Regional, visitar os 
Estados do nordeste?” Essa iniciativa da Comissão 
de Desenvolvimento Regional e Turismo nasceu de 
um debate entre os Senadores que compõem a Co-
missão, inclusive V. Exª, porque entendemos que é 
preciso ir in loco a cada região, a cada Estado, para 
saber o que está acontecendo por lá, porque, quan-
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do nós, Senador Alvaro Dias, fazemos o confronto de 
números, fazemos o confronto de investimentos, não 
só público como privado – auxiliado, inclusive, pelos 
órgãos financiadores do desenvolvimento deste País 
–, nós encontramos as razões para que continuemos 
visitando os Estados do Nordeste, os Estados do Norte 
e até os Estados do Centro-Oeste. 

Essas ações não têm nada contra nem de indis-
posição contra os Estados prósperos e desenvolvidos, 
como os do Centro-Oeste e os do Sul, mas, quando 
nós verificamos os números, que são assustadores, 
nós chegamos à triste realidade de que precisamos 
trabalhar muito mais. Precisamos trabalhar mais para 
que as desigualdades regionais não fiquem maiores do 
que as que estão e que a gente possa, gradativamen-
te, estreitá-las. Isso é uma demanda, Senadora Ana 
Amélia, de mais de 500 anos, quando tudo aconteceu 
em um determinado local e tudo deixou de acontecer 
em outro local.

Não é por acaso, por exemplo, que o Nordeste 
brasileiro é detentor de mais de 16 milhões de brasi-
leiros vivendo abaixo da linha de pobreza. Agora, a 
Presidenta Dilma faz um programa para socorrer esses 
brasileiros que estão nos rincões mais distantes do nor-
deste, com recursos que não dão absolutamente para 
ele sozinho se alimentar quanto mais para a família.

Então, na área do turismo nacional, os investi-
mentos foram bem curtos e bem pequenos. Se nós 
fizermos uma avaliação do investimento que se faz 
para montar uma grande indústria, recursos da ordem 
de R$2 bilhões ou R$3 bilhões, nós verificaremos que, 
após ela estar pronta e em funcionamento, Senador 
Alvaro, a geração de empregos dessa indústria será da 
ordem de 300 a 400 empregos diretos; se fizermos um 
investimento de R$1 bilhão ou R$2 bilhões na indús-
tria do turismo nacional, a geração de emprego será 
qualquer coisa que acalenta todos nós. 

Não há, na verdade, esse tipo de investimento. 
Muitas vezes, as regiões não são conhecidas, as pes-
soas não as conhecem. Hoje, todo brasileiro hoje tem 
muito desejo de fazer uma viagem de turismo com a 
sua família, mas é evidente que condições lhe faltam, 
o incentivo lhe falta e, automaticamente, ele também 
desconhece.

Por essas razões e circunstâncias, houve um tra-
balho permanente que exigiu a participação da área 
técnica legislativa do Senado Federal, para que nós 
pudéssemos, Presidente Sarney, criar um mecanis-
mo de atenção igualitária para os Estados brasileiros 
e para o Distrito Federal, o qual estou aqui para co-
municar ao Plenário desta Casa, aos Srs. Senadores 
da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo 
e de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados 

para comunicar e à S. Exª, Sr. Presidente do Congres-
so Nacional e do Senado Federal, que é originário de 
uma região que, na verdade, carece dessas ações e 
desses entendimentos no que diz respeito a trazer ao 
conhecimento da Nação como um todo as belezas do 
Estado do Maranhão.

Eu estive lá e tive oportunidade de conhecer um 
grupo folclórico que me encantou. Mas, como alago-
ano, do Nordeste, apenas eu conheci, como poucos 
conheceram, porque o Maranhão, pelo que nós temos 
conhecimento, pelo que dizem o seu orçamento e as 
suas ações, não dispõe de fartos recursos, Sr. Presi-
dente, para estender para o Brasil inteiro as maravilhas 
de que o Maranhão é detentor.

Então, eu tomei a liberdade, depois de conversar 
com meus colegas da Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo, ouvindo cada um, de pedir a ação 
imediata do Legislativo, através de seus juristas. En-
contramos um caminho que vai tratar igualitariamente 
dessa ação do turismo interno para todos os Estados 
e para o Distrito Federal, que protocolei.

Presidente, não tive o tempo necessário, inclusive 
porque quis poupar a sua agenda, de lhe fazer uma vi-
sita para que pudéssemos conversar sobre esse projeto 
antes que eu pudesse fazer esta manifestação pública.

Então, nós protocolamos o projeto e pedimos o 
apoio de todos, particularmente o de V. Exª, porque é um 
projeto que, provavelmente, vai gerar alguma polêmica. 
Senadora Ana Amélia, o projeto cria horário obrigató-
rio para inserções gratuitas, para que os Estados e o 
Distrito Federal divulguem os Municípios pertencentes 
às regiões turísticas do Brasil, definidos pelo Programa 
de Regionalização do Turismo do Ministério do Turismo.

O que é isso? As redes de televisão e de rádio 
do Brasil, com a aprovação desse projeto de lei pelas 
duas Casas do Congresso Nacional, vão ficar obriga-
das a fazer a divulgação do turismo interno para todos 
os Estados do Brasil, em rede nacional. É a mesma 
coisa que se faz com os partidos políticos.

É evidente que isso trará resultados inigualáveis, 
porque o que acontece – Presidente, peço a paciência 
de V. Exª e vou encerrar – é o que acabei de dizer à 
Senadora Ana Amélia: as maravilhas dos Pampas não 
são do conhecimento do alagoano, que vive no Coité 
do Nóia ou em Delmiro Gouveia; as maravilhas do Ma-
ranhão não chegam, com precisão, a Santa Catarina 
e ao Rio Grande do Sul, como também as maravilhas 
do Rio Grande do Sul não chegam ao Nordeste, e as 
do Nordeste não chegam. Por quê? Porque tudo pre-
cisa da ação da mídia nacional.

Como nós temos certeza absoluta que eles vão 
ser parceiros nesse projeto, estamos aqui, levando ao 
conhecimento da Nação, através do Senado Federal, 
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desse diploma legal, que não deve ter, absolutamente, 
barreiras para que a gente possa discuti-lo em todo 
o processo democrático; deve ser, sim, incorporado, 
encampado pelas duas Casas do Congresso .

É evidente que, se necessário, faremos audiências 
públicas para convidar as grandes redes de televisão 
e de rádio do País a se associarem a ele.

Seria um pouco de tempo apenas, Presidente. Se-
riam apenas dez inserções, duas vezes por ano, de 30 
segundos. E aí, sim, nós vamos conhecer o que é Alagoas, 
o que é o Maranhão, o que é o Rio Grande do Sul, o que 
é São Paulo, o que é o Rio de Janeiro, o que é o Ceará, 
o que é o Rio Grande do Norte, o que é o Pernambuco, 
o que é o Espírito Santo, o que é o Mato Grosso.

Quantas e quantas pessoas desejariam conhe-
cer o Pantanal de Mato Grosso e, infelizmente não 
têm tido condição? Isso porque lhes faltam condições 
pecuniárias para se deslocarem de onde estão para 
ir lá; e também pelo desconhecimento: “o que eu vou 
ver lá?”, porque a informação que têm é de que lá só 
há animais e água, mas não conhecem a beleza, a 
maravilha que é aquele Pantanal.

O que eu vou fazer em Alagoas, por exemplo, 
onde, no alto sertão, há apenas as caatingas? Por-
que ele não conhece as maravilhosas praias, as mais 
bonitas do mundo – digo eu –, inclusive do Nordeste, 
naquela região. Quantas e quantas pessoas moram no 
Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, onde também 
há mar, mas não têm a água morninha como no litoral 
do Nordeste brasileiro?

Então, é preciso que haja compreensão dos meios 
de comunicação do meu País, que também têm resul-
tados com isso. Na proporção em que houver maior 
fluxo do turismo interno, Senador Pedro Simon, logi-
camente os operadores do turismo vão faturar mais, 
os meios de comunicação vão propagar mais, vão 
trabalhar mais e vão divulgar mais.

Todo mundo ganha, Presidente. Todo mundo ga-
nha, e, exatamente por isso, estou trazendo ao conhe-
cimento do País, e particularmente do Senado Federal, 
esse projeto de lei que, a partir da próxima semana, já 
começa a tramitar regularmente nas comissões técni-
cas da Casa. Espero que, dentro do menor espaço de 
tempo possível, venha a este Plenário, porque estamos 
em contato permanente também com a Comissão de 
Turismo da Câmara dos Deputados, para que também 
haja um engajamento, porque é um projeto que vai servir 
a todos, e não tem patrocínio de ninguém. Pelo contrá-
rio, vai servir a todos indistintamente e igualitariamente.

Por isso, Presidente, foi muito bom que V. Exª 
chegasse no momento em que já está ultrapassando 
a hora da Ordem do Dia, para que pudesse dar con-
tinuidade à sessão.

E cumprimento a minha querida colega Ana Amé-
lia e os demais companheiros que aqui estão, convo-
cando-os para que todos se engajem para a gente 
arrancar esse projeto, Presidente. E espero que ele 
não passe quatro, cinco nem dez anos nas gavetas 
das duas Casas do Congresso Nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Benedito de 
Lira, a Sra. Ana Amélia deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney, 
Presidente.

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

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

ORDEM DO DIA

Temos, sobre a mesa, dois projetos de decreto 
legislativo. O primeiro é de nº 638.

Item 31:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 638, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 638, de 2010 (nº 
2.438/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova, com ressalvas, o texto da Convenção 
sobre Obtenção de Provas no Estrangeiro de 
matéria Civil Comercial, assinada em Haia, 
em 18 de março de 1970.

O parecer, sob nº 997, de 2011, da Co-
missão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional, do Senador Anibal Diniz, é favorá-
vel, com a Emenda nº 1 da referida Comissão.

Discussão do projeto e da emenda. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Submeto a votação do projeto, sem prejuízo da 

emenda. (Pausa.)
Aprovado.
Votação da Emenda nº 1.
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 (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – O outro é o Decreto que aprova o texto do acor-
do entre o Brasil e a República Federativa da Suíça 
sobre o exercício de atividades remuneradas por parte 
de familiares dos membros das missões diplomáticas, 
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repartições consulares e missões permanentes, cele-
brado em Brasília, no dia 15 de junho de 2009.

Esse Decreto tem o nº 184.

É a seguinte a matéria apreciada :

Item 32:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 184, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 184, de 2011 (nº 
2.866/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Conselho 
Federal Suíço sobre o Exercício de Atividades 
Remuneradas por parte de Familiares dos 
Membros de Missões Diplomáticas, Reparti-
ções Consulares e Missões Permanentes, ce-
lebrado em Brasília, em 15 de junho de 2009.

Parecer favorável, sob nº 998, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator: Senador José Agripino.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Discussão do projeto. (Pausa.)

Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Sem constatação do Plenário, declaro-o aprovado.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
No 184, DE 2011 

(No 2.866/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o 
Conselho Federal Suíço sobre o Exercício 
de Atividades Remuneradas por parte de 
Familiares dos Membros de Missões Diplo-
máticas, Repartições Consulares e Missões 
Permanentes, celebrado em Brasília, em 15 
de junho de 2009.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o texto do Acordo entre o Go-

verno da República Federativa do Brasil e o Conselho 
Federal Suíço sobre o Exercício de Atividades Remune-
radas por parte de Familiares dos Membros de Missões 
Diplomáticas, Repartições Consulares e Missões Perma-
nentes, celebrado em Brasília, em 15 de junho de 2009.

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

art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

(*) A íntegra do texto do acordo encontra-se publicado no DSF, de 
6-8-2011.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Temos também alguns requerimentos de tra-
mitação conjunta de projetos.

O primeiro é do Senador Walter Pinheiro, solicitan-
do a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado 
nºs 280 e 182, de 2009, por serem matérias correlatas.

A Presidência comunica ao Plenário que a apro-
vação do requerimento do Projeto de Lei do Senado nº 
280, de 2007, perde seu caráter terminativo.

É a seguinte a matéria apreciada :

Item 36:

REQUERIMENTO Nº 1.142, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.142, de 2011, do Senador Walter 
Pinheiro, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 280, de 2007; 
e 182, de 2009, por regularem matérias cor-
relatas (distribuição de conteúdo brasileiro por 
meio eletrônico).

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Votação do requerimento. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Requerimento nº 1.178, também em tramita-
ção conjunta, do Projeto de Lei do Senado nº 44 e do 
Projeto de Lei do Senado nº 364.

Da mesma forma que o anterior, tratando de ma-
térias correlatas.

É a seguinte a matéria apreciada :

Item 38:

REQUERIMENTO Nº 1.178, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.178, de 2011, do Senador Gim Argello, 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei do Senado nº 255, de 2010, com o Pro-
jeto de Lei do Senado nº 44, de 2009, que já 
se encontra apensado ao Projeto de Lei do 
Senado nº 364, de 2009, por regularem ma-
térias correlatas (concessão de benefícios a 
veículos híbridos).
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em votação. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Também requerimento de votação conjunta do 
Projeto de Lei da Câmara nº 42 com o Projeto de Lei 
do Senado n° 383, por tratarem de matérias correlatas.

É a seguinte a matéria apreciada :

Item 40:

REQUERIMENTO Nº 1.184, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.184, de 2011, do Senador Cyro 
Miranda, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 2010, com 
o Projeto de Lei do Senado nº 383, de 2011, 
por regularem matérias correlatas (tarifação de 
concessionárias de serviços públicos).

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em votação o requerimento. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Temos também dois requerimentos de audi-
ência de comissão. 

O primeiro, da Senadora Lúcia Vânia, solicitan-
do que o Projeto de Lei do Senado nº 278, além das 
comissões constantes do despacho inicial, também 
tenha uma distribuição para a Comissão de Serviços 
de Infraestrutura.

É a seguinte a matéria apreciada:

Item 37:

REQUERIMENTO Nº 1.172, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.172, de 2011, da Senadora Lúcia Vâ-
nia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 278, de 2011, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Serviços de Infra-
estrutura (direitos dos usuários de serviços de 
transporte aéreo).

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

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Também o Requerimento nº 1.183, que pede 
que a Lei do Senado nº 112, de 2010, além das comis-

sões constantes do despacho inicial, seja distribuída 
à Comissão de Assuntos Sociais.

É de autoria da Senadora Lúcia Vânia.

É a seguinte a matéria apreciada:

Item 39:

REQUERIMENTO Nº 1.183, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.183, de 2011, da Senadora Lúcia 
Vânia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 112, de 2010, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Sociais (percentual mínimo de participação de 
mulheres em empresas públicas).

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Votação do requerimento. (Pausa.)

Sem contestação.
Aprovado.
Nada mais havendo a tratar na Ordem do Dia, 

declaro encerrada a Ordem do Dia.

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

1 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 451, de 2011)

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

Parecer sob nº 1.575, de 2009, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor: Senador Antonio Carlos Junior, favorá-
vel, com as Emendas nºs 1 e 2-CAE, que 
apresenta.

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR 

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

Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 
2010-Complementar (nº 12/2003-Complemen-
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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 coo-
peração entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, nas ações administra-
tivas decorrentes do exercício da competência 
comum 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.

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 476, de 2011)

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

4 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 448, DE 2011 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 448, de 
2011, do Senador Wellington Dias, que dis-
põe sobre royalties e participação especial 
devidos em função da produção de petró-
leo, gás natural e outros hidrocarbonetos 
fluidos sob o regime de concessão no mar 
territorial, na zona econômica exclusiva e 
na plataforma continental, e sobre royalties 
devidos sob o regime de partilha de produ-
ção, instituído pela Lei nº 12.351, de 22 de 
dezembro de 2010.

5 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 16, DE 2010 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2010 
(nº 5.938/2009, na Casa de origem), de inicia-
tiva da Presidência da República, que dispõe 
sobre a exploração e a produção de petróleo, 
de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos sob o regime de partilha de produção, 
em áreas do pré-sal e em áreas estratégi-
cas, altera dispositivos da Lei nº 9.478, de 6 
de agosto de 1997, e dá outras providências 
(exploração, produção, royalties e comercia-
lização do petróleo).

6 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 166, DE 2007 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 166, de 
2007, do Senador João Vicente Claudino, 
que altera a Lei nº 9.478, de 6 de agosto 
de 1997.

7 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 629, DE 2007 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 629, de 
2007, do Senador Magno Malta, que alte-
ra as Leis nº 7.990, de 28 de dezembro de 
1989, nº 8.001, de 13 de março de 1990, e 
nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, para al-
terar a distribuição de receitas de compen-
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sações financeiras e para direcioná-las às 
aplicações que especifica.

8 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 630, DE 2007 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 630, de 2007, 
do Senador Magno Malta, que altera dispositi-
vos das Leis nº 7.990, de 28 de dezembro de 
1989, nº 8.001, de 13 de março de 1990, e nº 
9.648, de 27 de maio de 1998, para estabe-
lecer que os royalties serão aplicados, priori-
tariamente, em segurança pública.

9 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 8, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 8, de 2008, 
do Senador Cristovam Buarque, que altera os 
arts. 47 e 49 da Lei nº 9.478, de 06 de agos-
to de 1997 – Lei do Petróleo, e insere o art. 
49-A na mesma lei para destinar parcela dos 
royalties à conservação da floresta amazônica.

10 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 29, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 29, de 2008, 
do Senador Antonio Carlos Valadares, que 
altera o § 2º do art. 8º da Lei nº 7.990, de 28 
de dezembro de 1989, para estabelecer que 
parcela da compensação financeira pela ex-
ploração de gás, petróleo, recursos hídricos e 
minerais, no âmbito de cada ente beneficiário, 
será aplicada em infra-estrutura.

11 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 104, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 104, de 
2008, do Senador Aloizio Mercadante, que 
altera o inciso II do art. 49 da Lei nº 9.478, de 
6 de agosto de 1997, e o parágrafo 4º do art. 
27 da Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, 
para prever distribuição de parcela dos royal-
ties referentes à lavra de petróleo ou gás na-
tural ocorrida em plataforma continental para 
o custeio da Previdência Social.

12 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 116, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 116, de 2008, 
do Senador Cristovam Buarque, que acrescenta 
art. 52-A à Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
para estabelecer que os recursos recebidos por 
Estados e Municípios a título de royalties pela 
exploração de petróleo serão aplicados, exclu-
sivamente, em ações e programas públicos de 
educação de base e de ciência e tecnologia.

13 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 189, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 189, de 2008, 
do Senador Expedito Júnior, que altera o art. 7º 
da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e a 
alínea e do inciso II do art. 49 da Lei nº 9.478, de 6 
de agosto de 1997, com vistas a destinar recursos 
do Fundo Especial exclusivamente para a saúde.
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14 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 201, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 201, de 2008, 
do Senador Augusto Botelho, que disciplina 
os dispêndios financiados com recursos de 
compensação financeira pela exploração de 
petróleo e gás natural.

15 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 224, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 224, de 
2008, do Senador João Pedro, que altera a 
Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, que 
“dispõe sobre a política energética nacional, as 
atividades relativas ao monopólio do petróleo, 
institui o Conselho Nacional de Política Ener-
gética e a Agência Nacional do Petróleo e dá 
outras providências”, para introduzir mudan-
ças nas regras de distribuição dos royalties 
provenientes da exploração de petróleo e de 
gás natural na região conhecida como Pré-sal 
no mar territorial brasileiro.

16 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 268, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 268, de 2008, 
do Senador Tasso Jereissati e outros Senado-
res, que cria o Fundo Nacional do Petróleo para 
Formação de Poupança e Desenvolvimento da 
Educação Básica e altera a Lei nº 9.478, de 
6 de agosto de 1997, para determinar nova 

distribuição dos royalties e da participação 
especial decorrentes da exploração de petró-
leo e gás natural entre os entes federativos.

17 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 279, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 279, de 2008, 
da Senadora Ideli Salvatti, que altera a Lei nº 
7.525, de 22 de julho de 1986, que ¿estabelece 
normas complementares para a execução do dis-
posto no art. 27 da Lei nº 2.004, de 3 de outubro 
de 1953, com a redação da Lei nº 7.453, de 27 
de dezembro de 1985, e dá outras providências.

18 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 335, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 335, de 2008, 
do Senador Francisco Dornelles, que altera os 
arts. 49 e 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto 
de 1997, para estabelecer que recursos rece-
bidos pela União a título de royalties e parti-
cipação especial pela exploração de petróleo 
serão destinados ao FUNDEB.

19 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 362, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 362, de 
2008, do Senador Paulo Paim, que altera os 
arts. 6º e 49 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 
1997, para estabelecer que recursos recebidos 
pela União, a título de royalties pela explora-
ção de petróleo na camada de pré-sal, serão 
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destinados parcialmente à área de saúde, à 
previdência social e ao FUNDEB.

20 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 458, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 458, de 2008, 
da Senadora Serys Slhessarenko, que altera o 
inciso II do artigo 49 da Lei nº 9.478, de 6 de agos-
to de 1997, dando nova distribuição de parcela 
dos royalties referentes à lavra de petróleo ou 
gás natural ocorrida em plataforma continental.

21 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 256, DE 2009 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 256, de 2009, 
do Senador Lobão Filho, que altera os arts. 6º 
e 49 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
para estabelecer que recursos recebidos pela 
União, a título de royalties pela exploração de 
petróleo e gás natural na camada pré-sal, se-
jam destinados ao Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal (FPE).

22 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 138, DE 2011 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 138, de 
2011, do Senador Inácio Arruda, que altera a 
Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, 
estabelecendo percentual para destinação de 
recursos do Fundo Social para a educação.

23 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 574, DE 2011 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 574, de 
2011, do Senador Francisco Dornelles e ou-
tros Senadores, que altera a Lei nº 12.351, de 
22 de dezembro de 2010, para dispor sobre 
os royalties e a receita da comercialização 
relativos ao regime de partilha de produção.

24 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 598, DE 2011 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 598, de 2011, 
do Senador Francisco Dornelles e outros Sena-
dores, que inclui §§ 1º-A e 5º no art. 50 da Lei 
nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, que dispõe 
sobre a política energética nacional, as ativida-
des relativas ao monopólio do petróleo, institui 
o Conselho Nacional de Política Energética e a 
Agência Nacional do Petróleo e dá outras provi-
dências, para alterar os valores definidos no art. 
22 do Decreto nº 2.705, de 3 de agosto de 1998, 
para verificação da faixa de isenção e das faixas 
de alíquotas de 10%, 20%, 30% e 40%, relativas 
ao cálculo e ao pagamento de participações es-
peciais, bem como alterar a destinação da receita 
federal adicional para o Fundo Especial, a ser 
distribuída entre todos os Estados e Municípios.

25 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 625, DE 2011 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.189, de 2011) 

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs 
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 

224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009; 
138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)

Projeto de Lei do Senado nº 625, de 2011, 
dos Senadores Francisco Dornelles, Delcídio 
do Amaral, Lindbergh Farias e Ricardo Fer-

349ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2011



Outubro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 7 40757 

raço, que dispõe sobre royalties devidos em 
função da produção de petróleo, gás natural e 
outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de 
partilha de produção e sobre receita da União 
de comercialização dos mesmos bens, insti-
tuídos pela Lei nº 12.351, de 22 de dezembro 
de 2010, e sobre participação especial devida 
sob o regime de concessão, instituído pela Lei 
nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.

26 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2007

Votação, 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, Relator: 
Senador Flexa Ribeiro, favorável, com a Emen-
da nº 1-CRA de redação, que apresenta, com 
voto vencido, da Senadora Marisa Serrano.

27 
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, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, Relator: 
Senador Cristovam Buarque; e de Assuntos 
Sociais, Relator: Senador Casildo Maldaner.

28 
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.

29 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 58, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 58, de 2011 (nº 7.577/2010, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribu-
nal Superior do Trabalho, que dispõe sobre 
a criação de cargos de provimento efetivo no 
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 5ª Região (BA) e dá 
outras providências.

Parecer favorável, sob nº 912, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator: Senador Humberto Costa.

30 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 5, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 185, de 2004, do Senador 
Demóstenes Torres, que regulamenta o em-
prego de algemas em todo o território nacional.

Pareceres sob nº 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Proje-
to): favorável, nos termos do Substitutivo, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das apresentadas ao Substitutivo, em turno 
suplementar, perante à Comissão): favorável, 
na forma da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).

33 
REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.108, de 2007, do Senador Cristo-
vam Buarque e outros Senhores Senadores, 
solicitando a criação de Comissão Temporária 
Externa, composta pelos Senadores do Distrito 
Federal, Goiás e Minas Gerais, para, no prazo 
de cento e vinte dias, promover amplo debate 
e propor medidas concretas para o combate à 
violência no Distrito Federal e Entorno.

34 
REQUERIMENTO Nº 932, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 932, de 2011, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de solidariedade ao Excelen-
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tíssimo Senhor Comandante do Exército, Ge-
neral Enzo Martins Peri, em virtude de matéria 
veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, na 
edição de 31 de julho deste ano.

35 
REQUERIMENTO Nº 947, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 947, de 2011, da Senadora Vanessa 
Grazziotin, solicitando voto de congratulações 
e aplausos pelos 93 anos do ex-Presidente da 
África do Sul e Nobel da Paz – Nelson Man-
dela, comemorado no dia 18 de julho de 2011.

Parecer favorável, sob nº 920, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduar-
do Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias, 
Líder do PSDB.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Presidente Dilma 
levou o discurso triunfalista, que tem assegurado ele-
vada popularidade aos governantes nos últimos anos 
no nosso País, até a Europa. E, na Europa, apresentou 
soluções para os problemas mundiais. Arvorou-se em 
professora do mundo e ditou regras para solucionar a 
crise europeia. Apresentou lições que não fazemos em 
casa e ensejou que o conceituado The Economist, em 
tom de deboche, lembrasse a Presidente que temos 
gargalos não eliminados em nosso País, apresentando 
as nossas principais mazelas e, sobretudo, elencando 
os nossos índices no  ranking internacional, que não 
recomendam a postura professoral adotada nessa 
viagem à Europa.

Em determinado momento, a Presidente afirmou 
“O Brasil está pronto para ajudar a Europa”. Ajudar 
como a Europa, se o Governo alega não ter recursos 
para a saúde pública no nosso País e se assiste ao 
caos, que persiste, em que pesem as denúncias e as 
imagens que afrontam a nossa consciência nas telas 
da TV do País, que mostram seres humanos amon-
toados em corredores de hospitais, aguardando pela 
assistência que não chega e, muitas vezes, partindo 
desta vida, antes que ela chegue?

É um País que pratica uma das mais elevadas 
taxas de juros do mundo – ou a mais elevada taxa de 
juros do mundo; que sustenta uma das maiores cargas 
tributárias do mundo. É um País que se apresenta ago-

ra, ainda hoje, na imprensa nacional, como o terceiro 
País da América do Sul, atrás, inclusive, da Venezuela 
e da Colômbia, em matéria de homicídios. O relatório 
é da agência da ONU.

O Brasil ficou no 88º lugar, entre 127 países, no  
ranking de educação feito pela Unesco, braço da ONU 
para a cultura e educação. A qualidade da infraestrutura 
brasileira piorou em relação ao resto do mundo pelo 
segundo ano consecutivo. Desta vez, o País despencou 
20 posições no  ranking global de competitividade no 
Fórum Econômico Mundial, do 84º para o 104º lugar.

No  ranking mundial, elaborado com base na 
opinião de cerca de 200 empresários nacionais e es-
trangeiros, a qualidade das estradas do nosso País 
caiu 13 posições e está entre as 25 piores estruturas 
dos 142 países analisados.

O relatório da Transparência Internacional indi-
ca que a percepção de corrupção no setor público do 
Brasil se mantém inalterada desde o ano passado. A 
pontuação dada ao País no relatório permaneceu 3,7, 
numa escala de zero a dez. O Brasil ocupa, na lista 
da corrupção, em que foram relacionados 178 paí-
ses, o 69º lugar, juntamente com Cuba, Montenegro 
e Romênia. O Brasil figura em 127º lugar na lista que 
avalia a facilidade que os países criam para formação 
de negócios. O  ranking é realizado anualmente pelo 
Banco Mundial e mede a performance de 183 países. 

Segundo o Banco Mundial, o Brasil é o 152º pior 
País do mundo no quesito dos impostos, como já me 
referi anteriormente. É recordista no volume de horas 
gastas por uma empresa para lidar com a carga tribu-
tária. Em relação às taxas de juros, da mesma forma, o 
Brasil ocupa o topo do  ranking mundial, bem à frente 
de Rússia, Egito, Índia, China e Turquia. Em economias 
desenvolvidas, como a dos Estados Unidos, Japão e 
Grã-Bretanha, aos quais o Brasil quer ensinar, a taxa 
está próxima de zero.

Segundo o  ranking sobre competitividade no 
setor de turismo, divulgado recentemente pelo Fórum 
Econômico Mundial, o Brasil ficou apenas com o 52º 
lugar na classificação do  ranking, perdendo sete po-
sições na comparação com o levantamento anterior, 
de 2009. Onde evoluímos em matéria de turismo foi 
no pagamento de propina, foi no desvio de recursos e 
até mesmo nas prisões que foram efetuadas no âmbito 
do Ministério do Turismo do nosso País.

Enfim, ensinar o que com essa posição vexami-
nosa no  ranking internacional?

Na Europa, a Presidente Dilma se encontrou 
com um dirigente da Fifa. Aliás, antes de me reportar 
a esse encontro, quero dizer que, em Bruxelas, o único 
resultado da viagem da Presidente Dilma foi um acordo 
sobre organização e gestão de museus – organização 
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e gestão de museus! Isso justificou a viagem da Pre-
sidente à Europa.

Nesse encontro da Fifa, anunciou-se que Jose-
ph Blatter, Presidente da Fifa, encontrar-se-ia com a 
Presidente Dilma. No entanto, ele se recusou a com-
parecer e encaminhou um subalterno, do segundo time 
da Fifa, que se reuniu com a Presidente do Brasil e 
com o Ministro dos Esportes do Brasil, para dizer que 
não cede, que mantém as imposições, e a Presiden-
te saiu afirmando que o País é obrigado a cumprir os 
compromissos que foram assumidos pelo Presidente 
Lula, quando da definição do nosso País para sediar 
a Copa do Mundo. 

Em relação a isso, quero apresentar aqui não a 
minha opinião, mas a opinião do Desembargador do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, escritor e 
professor de Direito do Consumidor, Dr. Rizzatto Nu-
nes. Ele diz o seguinte: 

Recentemente, todos devem se recordar, 
o ministro do Esporte, Orlando Silva, informou 
que a FIFA teria pedido para que o governo 
brasileiro suspendesse o Código de Defesa do 
Consumidor, o Estatuto do Idoso e o Estatuto 
do Torcedor e também que permitisse a ven-
da de bebidas alcoólicas nos estádios (entre 
outras exigências).

O referido magistrado, com muita originalidade, 
escreve no jornal jurídico online, Migalhas, dirigindo-
-se ao leitor:

Prezado leitor, acordei com uma sensa-
ção estranha... Será que perdi alguma coisa? O 
país não é mais soberano? Será possível que 
alguma empresa estrangeira ou organização 
internacional possa pedir que modifiquemos 
nossas leis para seus interesses particulares? 
Estamos ou não numa República Democrática?

Em seu artigo, ele faz referência a um telefonema 
de um amigo, que pedia que ele “lesse urgentemen-
te as notícias sobre a FIFA e o Código de Defesa do 
Consumidor”.

O Dr. Rizzatto não tem meias palavras para definir 
a Fifa: “... esse grande conglomerado empresarial que 
manda em governos e causa milhões em prejuízos às 
populações que explora”. O episódio recente, no qual o 
Ministro do Esporte, Orlando Silva, informou que a Fifa te-
ria pedido para que o Governo brasileiro suspendesse vá-
rios diplomas legais, é mencionado pelo desembargador. 

Poucas vezes vi algo tão absurdo e ridí-
culo como esse anúncio de que a FIFA quer 
que se suspendam leis para que ela possa 
aqui entrar e violar os direitos estabelecidos 

dos consumidores brasileiros e estrangeiros. 
Permitir a venda de bebidas alcóolicas nos 
estádios? É tudo inacreditável. Parece piada, 
mas não é! E, aliás, foi anunciado como uma 
espécie de pedido normal e possível, escreve 
o Dr. Rizzato Nunes. E continua:

De minha parte, espero que haja algum 
dia alguma pressão da opinião pública para 
que o futebol passe a ser um jogo mais real, 
honesto e verdadeiro. A tecnologia ajudaria, 
sem tirar a graça do espetáculo, Mas, volto à 
questão da violação à tentativa de modifica-
ção das leis democraticamente estabelecidas 
no Brasil.

O pleito seria patético se não desse medo. 
Medo de que possa vingar, de que possa ser 
concedido de algum modo para nossa extrema 
vergonha. Fazendo isso estaremos atrasando o 
atingimento de nossa maturidade democrática 
e estaremos perdendo soberania.

Indignemo-nos, pois!

Portanto, a Presidente Dilma, que se arvorou em 
professora do mundo e saiu oferecendo lições que aqui 
não praticamos, aceitou passivamente as imposições 
da instituição Fifa, em relação aos dispositivos legais 
consagrados em nosso País e que asseguram direitos 
dos brasileiros.

Eu acrescentaria mais um dispositivo legal, mais 
um documento legal, mais um texto legal: a lei do des-
porto nacional. Essa lei estabelece que os cronistas 
esportivos do Brasil terão acesso franqueado em todas 
as praças esportivas do Brasil para exercício de sua 
atividade profissional, com a segurança de que terão 
uma localidade adequada para o exercício da profissão. 

Todos nós sabemos que a Fifa negocia a trans-
missão do espetáculo esportivo proporcionado pela 
maior competição internacional, que é a Copa do 
Mundo. Obviamente, uma única empresa tem o direito 
assegurado para a transmissão. E os outros cronistas 
esportivos dos demais veículos de comunicação do 
País estariam impedidos de frequentar os campos 
de futebol para exercitar a sua atividade profissional, 
buscar as informações, para que possam, certamen-
te desempenhando seu trabalho, prestar um serviço 
à empresa em que atuam, para oferecer à população 
a análise detalhada do espetáculo esportivo. 

É evidente que há um direito adquirido de quem 
compra o direito à transmissão, mas isso não impede 
que cronistas esportivos, com respaldo da legislação 
vigente no País, possam frequentar os estádios para 
o exercício da sua profissão.

Portanto, Srª Presidente Ana Amélia, eu creio 
que seria confortável para a Presidente Dilma aceitar 
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a decisão do Congresso Nacional. Essa não é uma 
questão para se estabelecer um confronto entre Gover-
no e oposição; é uma questão em torno da qual todos 
devemos nos perfilar na defesa da soberania nacional, 
preservando a legislação, já que somos, aqui, fonte dela. 
Se a legislação tem origem no Congresso Nacional, 
cabe a este mesmo Congresso Nacional preservá-la 
de eventuais afrontas. Não creio que retirariam a Copa 
do Mundo do Brasil se preservássemos a soberania 
mantendo intacta a nossa legislação. Não creio. Não 
creio que isso pudesse significar prejuízos ao nosso 
País. Ao contrário, estaríamos nos defendendo de inva-
sões extemporâneas, desnecessárias e injustificáveis. 
Estaríamos preservando a nossa legislação e a nossa 
soberania. Afinal, a Presidente teria a oportunidade de 
acolher uma postura de independência, de autonomia 
e de grandeza do Congresso Nacional. Será que po-
demos esperar isso da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal? Ou não podemos nem mesmo es-
perar isso? É o que veremos, Srª Presidente, com o 
debate sobre a Lei Geral da Copa do Mundo, que se 
inicia agora na Câmara dos Deputados.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o 
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pela Sra. Ana 
Amélia.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador Alvaro Dias, Líder do PSDB. V. 
Exª e eu participamos da primeira avaliação parlamentar 
da Copa do Mundo, quando percebemos a necessida-
de, cada vez mais urgente e inadiável, da participação 
do Poder Legislativo e dos órgãos fiscalizadores nesse 
processo. Então, esse é um tema a que todos nós fica-
remos atentos. Obrigada, Senador Alvaro Dias.

A próxima oradora inscrita é a Senadora Ana 
Rita, a quem concedo a palavra.

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª. Presi-
dente; Srªs e Srs. Senadores; assessores aqui presentes; 
a imprensa, que também nos acompanha, ocupo esta 
tribuna para me somar às ações do Outubro Rosa, mo-
vimento mundial contra o câncer de mama, que tem o 
objetivo de dar visibilidade ao tema e de estimular a par-
ticipação da população e entidades na luta contra essa 
doença, que mata anualmente milhares de mulheres.

Mais do que chamar a atenção, o Outubro Rosa 
pretende sensibilizar o Poder Público sobre a importância 
de dar atenção adequada ao câncer de mama. O nome 
do movimento remete à cor do laço rosa, que simboliza, 
mundialmente, a luta contra o câncer de mama.

No Brasil, o movimento chegou em 2002. A mar-
ca principal é a iluminação de monumentos históricos 
com a cor rosa. No Espírito Santo, as atividades do 
Outubro Rosa foram abertas, no último dia 30. Desde 
então, o Palácio Anchieta, sede do Governo do Esta-
do, está iluminado de rosa. Em Brasília, a campanha 
foi lançada ontem, e o prédio do Congresso Nacional 
está todo iluminado.

O nosso mandato participou das atividades do 
lançamento do movimento, ocorridas em Vitória, capital 
do Estado do Espírito Santo, onde a campanha leva 
o nome de “Outubro Rosa – Um toque pela vida” e é 
organizada pela Associação Feminina de Educação e 
Combate ao Câncer (Afecc).

A campanha no Espírito Santo prevê eventos em 
várias cidades. Neste domingo, dia 9 de outubro, ha-
verá uma ação global do Ministério Público, na Praça 
do Papa, uma praça bastante conhecida na capital do 
Estado do Espírito Santo. Entre as atividades, tam-
bém se encontram palestras de prevenção de câncer 
em diversas comunidades do Município de Vitória e 
de outros Municípios. A campanha contará, ainda, no 
próximo dia 30, com uma caminhada e, no dia seguin-
te, 31 de outubro, com uma Missa em Ação de Graças 
na Igreja Santa Rita, na Praia do Canto.

Quero aqui, Srª Presidente, parabenizar meu Estado 
por ter aderido ao Outubro Rosa, pelas atividades que 
desenvolve este mês, e saudar as bravas guerreiras da 
Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer 
(Afecc). Quero também saudar todas e todos que lutam 
contra essa doença e seus familiares e amigos.

Aproveito também para destacar que o câncer 
de mama mata, Srª Presidente, todo dia, 30 mulheres 
no Brasil e é o segundo tipo mais frequente da doença 
no mundo, sendo o mais comum entre as mulheres. Se 
diagnosticado e tratado oportunamente, as perspectivas 
de cura são grandes. O diagnóstico ágil e o tratamento 
qualificado garantem chances de cura de até 95%. Por 
isso, é muito importante exame clínico, mamografia e ul-
trassonografia. Garantir o acesso ao médico e a esses 
exames na rede pública para todas as mulheres a partir 
dos 40 anos é fundamental. A incidência da doença não 
pode ser mudada, mas se podem evitar muitas mortes 
com a detecção precoce, que salva vidas.

Lembro que a mamografia é um direito de toda 
mulher a partir dos 40 anos. O exame é previsto na Lei 
Federal nº 11.664, de 2008. A mamografia é conside-
rada a melhor forma de detectar o câncer de mama, 
justamente por permitir o diagnóstico precoce da do-
ença, especialmente em fase inicial e com tumores 
imperceptíveis ao toque.

Srª Presidenta e Srªs e Srs. Senadores aqui pre-
sentes, esse é um tema que devemos tratar com muita 
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atenção, pois a doença cresce em todo o mundo. Re-
cente relatório da Agência Internacional para Pesqui-
sa em Câncer revela que o impacto global do câncer 
mais que dobrou em 30 anos. Em 2008, a Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) estimou que ocorreriam 
12,4 milhões de casos novos e 7,6 milhões de óbitos 
por câncer no mundo. Destes, os mais incidentes fo-
ram o câncer de pulmão, de mama e cólon e de reto. 
No Brasil, as estimativas para o ano de 2010, que são 
válidas para este ano também, apontam para a ocor-
rência de quase 490 mil casos novos de câncer. Não 
é pouca coisa, Senadora Ana Amélia; é muita coisa. 
São muitos os casos. Os tipos mais incidentes, à ex-
ceção do câncer de pele do tipo não melanoma, serão 
os cânceres de próstata e de pulmão nos homens e os 
cânceres de mama e do colo do útero nas mulheres.

Só o Estado do Espírito Santo deve registrar, neste 
ano, cerca de dez mil novos casos de câncer, segundo 
previsão do Instituto Nacional do Câncer (Inca). Destes, 
há 820 novos registros de câncer de mama. Em meu Es-
tado, o câncer de mama foi responsável pela morte de 
1.810 mulheres nos últimos dez anos. Somente no ano 
passado, foram 236 vidas femininas ceifadas pela doença.

O contínuo crescimento populacional, bem como 
seu envelhecimento são fatores apontados como forma 
significativa do impacto do câncer no mundo. Diante 
desse cenário, fica clara a necessidade de continuidade 
em investimentos no desenvolvimento de ações abran-
gentes para o controle do câncer, nos diferentes níveis 
de atuação, como na promoção da saúde, na detecção 
precoce, na assistência aos pacientes, na vigilância, na 
formação de recursos humanos, na comunicação e mobi-
lização social, na pesquisa e na gestão do Sistema Único 
de Saúde (SUS). É preciso que o acesso aos serviços 
públicos de saúde seja garantido ao maior número de 
mulheres possível, para propiciar o diagnóstico precoce 
e, se necessário, o início do tratamento o mais rapida-
mente possível. Com diagnóstico ágil e com tratamento 
qualificado, podemos diminuir o impacto dessa doença.

Nesse sentido, faço questão de ressaltar que, no 
Espírito Santo, de janeiro a junho deste ano, foram rea-
lizadas 33 mil mamografias em vinte estabelecimentos 
conveniados com o SUS, num investimento de R$1,4 
milhão. Aproveito para lembrar que, em março deste 
ano, a Presidente Dilma Rousseff lançou um plano de 
ação para fortalecer o Programa Nacional de Controle 
do Câncer do Colo do Útero e de Mama. Para imple-
mentar as ações que serão desenvolvidas até 2014, 
o Governo Federal vai investir mais de R$1,2 bilhões. 
O plano está inserido num projeto maior, de fortaleci-
mento da rede de prevenção, diagnóstico e tratamento 
do câncer, que terá um aporte total de R$4,5 bilhões. 
Os objetivos do Programa Nacional de Controle do 

Câncer de Mama são garantir a ampliação do acesso 
aos exames de mamografia com qualidade a todas as 
mulheres entre 50 e 69 anos, população-alvo do pro-
grama, e reduzir, o máximo possível, o tempo entre 
o diagnóstico e o início do tratamento da doença, de 
forma a diminuir a mortalidade.

Para isso, estão previstas ações que visam a qua-
lificar toda a rede de atenção para o controle do câncer 
de mama e a garantir a manutenção dos mamógrafos. 
Por sinal, Srª Presidenta, é um grande desafio fazer com 
que todos os equipamentos de mamografia estejam em 
plenas condições para atender às nossas mulheres.

Os investimentos que o Espírito Santo e o Brasil 
têm feito são importantes, mas precisamos continuar 
avançando para garantir saúde pública de qualidade 
a toda brasileira e a todo brasileiro.

Srª Presidenta, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, 
muito obrigada pela atenção. Era o que eu tinha a dizer 
neste momento especial. Este é um mês especial, que nos 
remete a fazer com maior profundidade esse debate, essa 
discussão, para que possamos avançar na obtenção de 
uma saúde de qualidade para todas as nossas mulheres.

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 

– RS) – Obrigada, Senadora Ana Rita, por trazer à 
tribuna e a esta Casa um tema tão relevante, porque 
diz respeito à saúde da mulher brasileira.

O meu Estado, o Rio Grande do Sul, é o que 
registra o maior índice, a maior incidência de câncer 
de mama.

As entidades, o Imama e o Femama, têm uma 
líder mastologista, Drª Maíra Caleffi. O Dr. Pedrini 
também tem trabalhado intensamente. Sendo o Rio 
Grande do Sul o Estado que registra o maior índice de 
câncer de mama, precisa de um trabalho diferenciado 
para evitar e usar mais a prevenção como forma de 
salvar mais vidas.

São 30 mulheres por dia que morrem de câncer 
de mama. Por isso, a mobilização do Outubro Rosa tem 
grande relevância em todo o País. Foi muito bonito o 
que vimos ontem, quando o Congresso se vestiu da cor 
rosa e a Catedral Metropolitana de Brasília igualmente.

Cumprimento V. Exª por trazer esse importante 
e relevante tema para debate nesta Casa.

Muito obrigada, Senadora Ana Rita.
Fazem visita também aqui os alunos do curso de 

Direito da Faculdade Integrada de Campo Mourão, no 
Paraná. Boas-vindas a todos vocês.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência informa que haverá sessão deli-
berativa ordinária nos dias 10 e 11 de outubro, na pró-
xima segunda e terça-feira, e sessão não deliberativa 
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nos dias 13 e 14 de outubro, quinta e sexta-feira, em 
função do feriado do dia 12 de outubro.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Feita a comunicação, concedo, pela ordem, ao 
Senador Wilson Santiago, que está inscrito para falar.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
aproveitando o final desta sessão, para honra nossa, 
sob a Presidência de V. Exª, quero registrar que, de-
pois de comemorarmos, no dia de hoje, os 23 anos 
do aniversário da Constituição Federal, a conhecida 
Constituição cidadã, também comemoramos nos últi-
mos dias o 8º aniversário do Estatuto do Idoso.

V. Exª sabe que a Constituição de 1988 trouxe gran-
des benefícios para os idosos, começando pela garantia 
de pelo menos um salário mínimo. Até então, o salário da 
grande maioria dos velhinhos do campo, das mulheres 
e dos homens da periferia das cidades, muitos deles, a 
sua maioria ganhava menos de um salário mínimo. Por 
essa razão, a Constituição de 1988 assegurou a essas 
pessoas o direito à vida. Por essa razão, foi conhecida a 
Constituição de 1988 como a Constituição cidadã.

Queremos não só registrar, no dia de hoje, que re-
centemente comemoramos o 8º aniversário do Estatuto 
do Idoso não só registrando nesta Casa, como também 
reconhecendo as garantias que a Constituição de 1988 
trouxe para o cidadão, especificamente para o idoso, 
além, também, de muitas outras garantias para a popu-
lação em geral mas para o idoso especificamente, até o 
acesso e a gratuidade de ônibus. Enfim, foram muitos os 
benefícios que a Constituição de 1988 garantiu aos ido-
sos. Tudo isso foi sacramentado pelo Estatuto do Idoso. 

Eu quero, no dia de hoje, passar às mãos de V. 
Exª o registro do aniversário que comemoramos re-
centemente do Estatuto do Idoso para que, de fato, 
se registre nesta Casa para a população brasileira, 
especificamente para os mais velhos, os acima de 60 
anos – hoje são muito jovens, no momento em que a 
média de idade do brasileiro ultrapassa os 70 anos 
–, que aqui estamos não só para defender o Estatuto 
como também para assegurar as garantias que ele deu 
aos idosos e também a tantos outros brasileiros que 

têm o dever e a obrigação de cumprir esse Estatuto 
tão sagrado para esses homens, para essas mulheres 
que ultrapassam os 60 anos. 

Muito obrigado a V. Exª e peço a publicação nos 
Anais da Casa. 

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Obrigada, Senador Wilson Santiago, pela 
referência, primeiro, aos 23 anos da Constituição de 
1998. Muitos temas precisam ainda ser regulamenta-
dos, não o foram. 

E a Mesa acatará a solicitação de V. Exª e haverá 
registro nos Anais do Estatuto do Idoso, um documen-
to muito importante elaborado também no Congresso 
Nacional.

Obrigada, Senador Wilson Santiago.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – A Srª Senadora Lúcia Vânia e os Srs. Senadores 
Alvaro Dias, Flexa Ribeiro, Aloysio Nunes Ferreira, e 
a Srª Senadora Angela Portela 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. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro do artigo de autoria do ex-govemador e 
ex-prefeito de São Paulo José Serra, intitulado “O ruim 
pelo pior”, publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo 
de 22 de setembro de 2011.

Segundo o autor, a proposta de reforma eleitoral 
em debate visa, no mínimo, a congelar a correlação 
de forças.

Sr. Presidente, requeira que o artigo acima ci-
tado seja considerado parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso 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 do editorial intitulado, “O Ministério dos 
Correligionários”, publicado pelo jornal O Estado de 
S.Paulo em sua edição de 03 de outubro de 2011.

O editorial destaca que o Ministério do Trabalho 
e o partido do ministro, Carlos Lupi, parecem ser uma 
só coisa. Ao tomar posse em 2007, o ministro passou 
a dispor de 600 cargos de livre provimento em Bra-

sília e nas Superintendências Regionais do Trabalho 
nos Estados.

Sr. Presidente, requeira que o editorial acima 
citado considerado parte integrante deste pronuncia-
mento, para que passe a constar dos Anais do Se-
nado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro do editorial intitulado “A lei da Fifa”, 
publicado pelo jornal Folha de S.Paulo de 27 de se-
tembro de 2011.

O editorial destaca que a Fifa parece buscar, na 
prática, autonomia total para definir as questões da 
Copa, como se não houvesse uma legislação nacio-
nal em vigor.

Senhor Presidente, requeiro que o editorial aci-
ma citado seja considerado/plirte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste 
momento para fazer o registro do editorial intitulado, 
“Como piorar o que é ruim”, publicado no jornal O 
Estado de S.Paulo no dia 22 de setembro de 2011.

O editorial fala sobre a decisão do governo em 
aumentar a alíquota do IPI em 30% para os carros im-
portados como uma forma equivocada de estimular o 
aumento de empregos e defender a indústria automo-
bilística nacional. O que deveria ser feito é uma nova 
política tributária nacional, porém, o atual governo não 

esboça nenhum tipo de ação neste sentido, sendo 
alvo de questionamento pelas entidades empresariais.

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima 
citado seja considerado 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 FERREIRA 
EM SEU PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a data em que co-
memoramos a promulgação da Constituição Brasilei-
ra é também a data em que os Territórios Federais de 
Amapá e Roraima foram transformados em Estados.

É, portanto, a data oficial em que celebramos o 
aniversário do Estado de Roraima, embora a história 
desta região tenha início muito antes, ainda no Século 
XVII, com as primeiras incursões da Coroa Portugue-
sa ao Vale do Rio Branco, cuja finalidade era garantir 
para Portugal a posse de vastas regiões da Amazô-
nia, diante da cobiça de outras nações, notadamente 
Espanha, Holanda, França e Grã-Bretanha.

Ocupada imemorialmente pelos povos indígenas 
de dois troncos lingüísticos distintos (Aruak e Karib), 
a vasta planície amazônica que vai do rio Negro até o 
sopé do Monte Roraima só foi conhecida pelo império 
colonial português no início do Século XVII. O militar 
Pedro Teixeira teria sido o primeiro português a subir 
o rio Branco, entre 1639 e 1640.

De meados do século XVII até o final do Sécu-
lo XVIII inúmeras missões portuguesas, holandesas, 
espanholas, francesas e inglesas percorreram os vá-
rios cursos d’água que formam a bacia do rio Branco. 
Além do povoamento e conquista de novas fronteiras, 
o principal objetivo dessas viagens era o aprisionamen-
to de indígenas, vendidos como escravos em Belém.

Durante mais de um século, milhares de indígenas 
foram presos, escravizados ou mortos nos chamados “des-
cimentos”. Em uma única dessas incursões, em 1740, os 
comerciantes de escravos indígenas Lourenço Belfort e 
Francisco Ferreira formaram uma grande tropa para su-
bir os rios Branco e Uraricoera, aprisionando mais de mil 
índios, conforme relevante pesquisa dos professores Rei-
naldo Imbrozio Barboza e Efrem Jorge Gondim Ferreira, 
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA.

Tais descimentos ou descidas acabaram por pro-
vocar as primeiras revoltas dos indígenas da região 
contra os colonizadores portugueses. Situação que 
motivou, em 1786, a mais importante missão científi-
ca até então autorizada pela Coroa Portuguesa e que 
ficou conhecida como “Viagem

Filosófica pelas Capitanias do Grão Pará, Rio 
Negro, Mato Grosso e Cuiabá: 1783-1792”.

Tendo a frente o naturalista brasileiro Alexandre 
Rodrigues Ferreira, essa missão tinha como objetivo 
avaliar o potencial econômico das terras que abrangiam 
o vale do rio Branco, assim como descrever a situação 
dos aldeamentos indígenas.

Em 1775 deu-se a construção do Forte São Joa-
quim, na confluência dos rios Tacutu (que nasce na 
Guiana), e Uraricoera, que desce da Serra do Pari 

ma, na fronteira com a Venezuela. Estes dois cursos 
formam o rio Branco.

O local foi estrategicamente escolhido pelos por-
tugueses com o objetivo de ampliar o povoamento do 
Vaie do Rio Branco e repelir as investidas espanholas, 
inglesas e holandesas que penetravam o continente a 
partir do litoral norte da América do Sul.

A partir de 1787, o português Manoel da Gama 
Lobo D’Almada percorreu os principais afluentes do 
rio Branco e deu início a criação de gado nos campos 
gerais de Roraima, hoje conhecidos como lavrados. 
Surgiram as grandes fazendas nacionais, entre elas 
São Marcos, mais tarde transformada em uma das 
primeiras terras indígenas do Brasil.

Entre o período colonial, o império e a república, 
a região do rio Branco, ainda vinculada administrativa-
mente ao Amazonas, foi visitada e estudada por impor-
tantes pesquisadores de várias nacionalidades, cabendo 
destacar, além do próprio Alexandre Rodrigues Ferreira, 
os irmãos alemães Richard e Robert Schomburgk e o 
britânico Alfred Russel Wallace, que mais tarde teria 
papel determinante nas pesquisas de Charles Darwin 
para o desenvolvimento da Teoria da Evolução.

Em 1882 o engenheiro militar Francisco Xavier Lo-
pes de Araújo, depois agraciado com o título de Barão 
de Parima, chefiou a Comissão Mista que demarcou a 
fronteira entre o Brasil e a Venezuela, trabalho ratificado 
pela expedição do Marechal Cândido Rondon, que per-
correu o extremo norte de Roraima entre 1927 e 1928.

Com o objetivo de ampliar a ocupação do Vale 
do Rio Branco, em 9 de julho de 1890 o governador 
do Amazonas, Augusto Ximeno de Ville Roy, transfor-
mou a antiga Freguesia de Nossa Senhora do Carmo 
no município de Boa Vista do Rio Branco, na época 
com pouco mais de mil habitantes, excluindo-se os in-
dígenas, que não eram contados nos censos oficiais.

Em 1893 o governador amazonense deu ao fazen-
deiro de gado do Vale do Rio Branco Sebastião Diniz 
a missão de construir uma estrada ligando Manaus a 
Boa Vista, por onde deveria ser transportado o gado 
que abastecia a capital amazonense.

No ano de 1895 foi concluída uma trilha entre as 
duas cidades, mas só em 1975 a BR-174, que sai de 
Manaus e percorre todo o Estado de Roraima até a 
fronteira com a Venezuela, foi efetivamente concluída. 
A pavimentação veio 25 anos depois.

Entre 1910 e 1911, portanto há exatos 100 anos, 
senhor presidente, se deu a descoberta de reservas 
diamantíferas no norte de Roraima, especialmente na 
Serra do Tepequém e no rio Maú, ampliando o interesse 
do governo federal, então sediado no Rio de Janeiro, e 
ressaltando a importância estratégica de Roraima para 
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além de mera sentinela avançada na fronteira, como 
dizia o hino do antigo Território Federal.

Ainda em 1911 o etnólogo alemão Theodor Kõch-
-Grunberg percorreu a fronteira entre Brasil, Venezuela 
e Guiana, viveu entre os índios da região e produziu a 
obra em cinco volumes “De Roraima ao Orinoco”, até 
hoje considerada uma das mais importantes contribui-
ções para a antropologia em todo o mundo.

Esta obra, que também completa 100 anos, está 
na origem do mais importante iivro do escritor moder-
nista Mário de Andrade, “Macunaíma”, personagem 
central da mitologia dos povos indígenas que vivem à 
sombra do Monte Roraima.

Kõch-Grunberg, que veio a falecer na localidade 
de Vista Alegre, também produziu o primeiro registro 
cinematográfico dos povos indígenas de Roraima e, 
entre 1924 e 1925, participou da expedição de Hamil-
ton Rice que, a bordo de um hidroavião, produziu as 
primeiras imagens aéreas da região.

A Segunda Guerra Mundial levou o presidente 
Getúlio Vargas a perceber a importância estratégi-
ca e a necessidade de ampliar a presença nacional 
no extremo norte do país, razão pela qual criou, por 
meio do Decreto 5.812, de 13 de Setembro de 1943, 
o Território Federal do Rio Branco, desmembrado do 
Estado do Amazonas, na época com pouco mais de 
10 mil habitantes não índios.

Em 1962 foi rebatizado como Território Federal 
de Roraima, assim permanecendo até 1988, quando 
da promulgação da Constituição Federal, que no Artigo 
14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
elevou os territórios de Amapá e Roraima à condição 
de Estados Federados.

Faço esse relato histórico, senhor presidente, 
porque hoje comemoramos os 23 anos de criação do 
Estado de Roraima. Esse curto intervalo de tempo 
pode dar a alguns a impressão de que nossa história 
começou, ou pelo menos passou a ter algum signifi-
cado, só recentemente.

Na verdade, temos mais de três séculos de uma 
história rica, escrita por desbravadores e cientistas que, 
nas condições mais inóspitas, avançaram por frontei-
ras nunca antes imaginadas para conhecer e integrar 
ao Brasil uma parcela extremamente significativa da 
identidade nacional.

Significado que é realçado ainda mais pela riqueza 
das culturas que ali habitam imemorialmente. Culturas 
como a dos Ianomami, Yecuana, Macuxi, Wapichana, In-
garicó, Taurepang, Patamona, Wai-Wai e Waimiri-Atroari, 
e ainda aquelas que pereceram no processo de ocu-
pação, como os lendários Paravianas ou Paravilhanas.

Embora ainda desconhecido pela grande maio-
ria dos brasileiros, Roraima não é um pedaço perdido 

da Amazônia. Pelo contrário, é um estado de notável 
riqueza cultural, paisagística e humana, sendo a mais 
notável delas o seu povo, um povo hospitaleiro, simples, 
que carrega consigo um desejo intrínseco de fazer par-
te, de ser reconhecido pelos demais brasileiros como 
parte importante desta nação continental.

Hoje Roraima é um estado promissor na Amazô-
nia. Somos meio milhão de roraimenses. Muitos, como 
eu, nascidos em outras regiões do país e que para lá 
migraram em busca de melhores oportunidades.

Estamos aqui, portanto, senhor presidente, não 
apenas para prestar uma homenagem, mas também 
para reforçar o compromisso de continuar trabalhando 
e valorizando as justas aspirações do povo roraimen-
se. São muitos os desafios, mas não nos intimidam,

A crise institucional, política e econômica que 
o Estado enfrenta neste momento não é motivo para 
demover os roraimenses do seu objetivo: construir um 
estado forte, soberano e com oportunidades, abrigan-
do todos os sonhos, todas as vozes, todas as cores, 
modos de pensar e viver.

Poderia ainda falar por horas e horas sobre o 
orgulho que tenho de representar, aqui neste Senado 
Federal, o Estado de Roraima.

Mas, por ora, senhor presidente, o melhor a fazer 
é agradecer, Agradecer por tudo que Roraima repre-
senta para todos os seus cidadãos e, pessoalmente, 
por tudo o que fez por mim, mulher, professora, mãe 
e militante do Partido dos Trabalhadores, Sou a ex-
pressão do sonho roraimense, do sonho de todos os 
roraimenses.

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Não havendo mais oradores inscritos, dou por 
encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 47 
minutos.)

PARECER Nº 43, DE 2011-CN

Da Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização, sobre o 
Projeto de Lei nº 11, de 2011 – CN, que “Abre 
ao Orçamento Fiscal da União, em favor 
dos Ministérios da Ciência e Tecnologia, 
da educação e da Cultura e de Operações 
Oficiais de Crédito, crédito suplementar 
no valor global de R$ 135.786.558,00, para 
reforço de dotações constantes da Lei Or-
çamentária vigente.”

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Wellington Roberto
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Ata da 182ª Sessão, Não Deliberativa,  
em 7 de outubro de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti, Paulo Paim e da Sra Lídice da Mata

(Inicia-se a Sessão às 9 horas e 3 mi-
nutos e encerra-se às 13 horas e 23 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência comunica ao Plenário que rece-
beu os relatórios de gestão fiscal dos seguintes Órgãos:

– Governo Federal (Mensagem nº 99, de 2011-CN; nº 
418, de 2011, na origem), referente ao período 
de janeiro a agosto de 2011;

– Supremo Tribunal Federal (Mensagem nº 100, de 
2011-CN; nº 63, de 2011, na origem), referente 
ao 2º quadrimestre de 2011;

– Câmara dos Deputados (Ofício nº 40, de 2011-
CN; nº 3.192, de 2011, na origem), referente ao 
período de setembro de 2010 agosto de 2011;

– Senado Federal (Ofício nº 41, de 2011-CN; Ato do 
Presidente nº 188, de 2011, na origem), referente 
ao 2º quadrimestre de 2011;

– Tribunal Superior do Trabalho (Ofício nº 42, de 2011-
CN; nº 323, de 2011, na origem), referente ao 
período de setembro de 2010 a agosto de 2011;

– Conselho Nacional de Justiça (Ofício nº 43, de 2011-
CN; nº 661, de 2011, na origem), referente ao 2º 
quadrimestre de 2011;

– Ministério Público da União e Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios (Ofício nº 44, de 
2011-CN; nº 1.218, de 2011, na origem), refe-
rente ao período de setembro de 2010 a agosto 
de 2011; 

– Tribunal Superior Eleitoral (Ofício nº 45, de 2011-
CN; nº 4.282, de 2011, na origem), referente ao 
2º quadrimestre de 2011;

– Superior Tribunal Militar (Ofício nº 46, de 2011-CN; 
nº 236, de 2011, na origem), referente ao perí-
odo de setembro de 2010 a agosto de 2011; e

– Superior Tribunal de Justiça (Ofício nº 47, de 2011-
CN; nº 940, de 2011, na origem), referente ao 2º 
quadrimestre de 2011.

Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação das matérias:

Leitura: 7-10-2011

até 12/10 prazo para publicação e distribuição dos 
avulsos da matéria;

até 27/10 prazo para apresentação de relatório;
até 4/11 prazo para apresentação de emendas ao 

relatório; e
até 11/11 prazo para apresentação, publicação, distri-

buição e votação do relatório e encaminhamen-
to do parecer da CMO à Mesa do Congresso 
Nacional.

As matérias serão publicadas em suplemento ao 
Diário do Senado Federal de 8 de outubro do corrente. 

Os expedientes vão à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 199, de 
2011, da Comissão de Assuntos Sociais, comunican-
do a aprovação de Substitutivo ao Projeto de Lei do 
Senado nº 253, de 2005. 

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 199/2011 – PRES/CAS

Brasília, 5 de outubro de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são, em decisão terminativa, aprovou em turno único o 
Substitutivo (Emenda nº 1-CAS) ao Projeto de Lei do 
Senado nº 253, de 2005, que Regulamenta os §§ 12 
e 13 do art. 201 e o § 9º do art. 195 da Constituição 
Federal, para dispor sobre o sistema especial de inclu-
são previdenciária dos trabalhadores de baixa renda e 
daqueles que, sem renda própria, se dedicam exclusi-
vamente ao trabalho doméstico e sobre a contribuição 
social das empresas, de autoria do Senador Paulo Paim; 
e rejeitou o Projeto de Lei do Senado nº 67, de 2007, 
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que Regulamenta o Sistema de Inclusão Previdenciária 
criado pela Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho 
de 2005, cria a Contribuição Social Especial para a In-
clusão Previdenciária, altera as Leis nos 8.212 e 8.213, 
ambas de 24 de julho de 1991, implementa medidas 
voltadas para o aumento da cobertura do Regime Ge-
ral de Previdência Social e dá outras providências, de 
autoria do Senador Inácio Arruda, e o Projeto de Lei 
do Senado nº 132, de 2010, que Regulamenta o § 12 
do Art. 201 da Constituição Federal, dispondo sobre o 
sistema especial de inclusão previdenciária, de autoria 
do Senador Pedro Simon, que tramitam em conjunto.

A matéria será incluída na pauta da próxima 
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos 
termos do disposto no art. 282, combinado com o art. 
92 do Regimento Interno do Senado Federal.

Cordialmente, – Senador Jayme Campos, Pre-
sidente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Com referência ao ofício lido, a Presidência 
comunica ao Plenário que à matéria poderão ser ofe-
recidas emendas até o encerramento da discussão, 
no turno suplementar, perante a Comissão de Assun-
tos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Esgotou-se, ontem, o prazo previsto no art. 91, 
§§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido 
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Ple-
nário, do Projeto de Lei do Senado nº 123, de 2009, do 
Senador Expedito Júnior, que acrescenta art. 5º-A à Lei 
nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, para dispor que, 
no caso de transferência do aluno para outra instituição 
de ensino superior privada, serão devidas as parcelas 
vencidas até o dia em que o aluno solicitar transferência.

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, o Projeto vai 
à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – O Senado Federal recebeu os seguintes Ofí-
cios de Ministros de Estado:

– Nº 354, de 5 de outubro de 2011, do Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil da 
Presidência da República, em resposta ao Re-
querimento nº 830, de 2011, de informações, da 
Senadora Vanessa Grazziotin;

– Nº 741, de 30 de setembro de 2011, do Ministro 
de Estado da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, em resposta ao Requerimento nº 874, de 
2011, de informações, da Senadora Kátia Abreu.
As informações foram encaminhadas, em cópia, 

às Requerentes.

Os requerimentos vão ao arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 1.090, DE 2011

Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, sobre o Projeto de De-
creto Legislativo nº 178, de 2011 (nº 1.653, 
de 2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Resolução nº 1.105, de 30 
de novembro de 2004, que aprovou o ingres-
so da República Federativa do Brasil na Or-
ganização Internacional para as Migrações 
– OIM, bem como o texto da Constituição 
dessa organização internacional.

Relator: Senador Jorge Viana
Relator ad hoc: Senador Sérgio Souza

I – Relatório

Com fundamento no disposto no art. 49, inciso I, 
da Constituição, o Poder Executivo, por meio da Men-
sagem nº 750, de 2 de outubro de 2008, submete ao 
Congresso Nacional o texto da Resolução nº 1.105, 
de 30 de novembro de 2004, que aprovou o ingresso 
da República Federativa do Brasil na Organização In-
ternacional para as Migrações – OIM, juntamente com 
o texto da Constituição dessa referida organização.

O acordo foi inicialmente apreciado pela Câmara 
dos Deputados, que aprovou o Projeto de Decreto Le-
gislativo decorrente da referida mensagem e produzido 
por sua Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional, após análise pelas Comissões de Finanças e 
Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

O projeto de decreto legislativo recebeu a chan-
cela do Plenário da Câmara dos Deputados em 30 de 
junho de 2011.

No Senado Federal, onde foi registrado como 
Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 178, de 2011, 
a proposição foi distribuída à Comissão de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional e designada para este relator 
após o prazo regimental de recebimento de emendas.

II – Análise

O ingresso do Brasil na Organização Internacio-
nal para as Migrações – OIM foi decidido durante a 
88ª reunião da organização, em 30 de novembro de 
2004, em Genebra. A resolução foi tomada pelo Con-
selho da OIM, que aceitou o pleito brasileiro, incluindo 
a aprovação da contribuição orçamentária do Brasil, 
no equivalente a 1,702% (correspondente hoje a US$ 
466.770,00) do orçamento anual da entidade.
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A Mensagem presidencial faz-se acompanhar 
da Exposição de Motivos assinada pelo Ministro das 
Relações Exteriores, onde se afirma que a OIM possui 
especialização e longa experiência no trato das migra-
ções internacionais, prestando serviços aos países em 
temas como gestão migratória, combate ao tráfico de 
seres humanos, migrações laborais, serviços de saúde 
aos migrantes, retornos voluntários assistidos, coope-
ração técnica, pesquisa e estudos de capacitação e 
prestação de assistência emergencial.

Ainda de acordo com o informe ministerial, o in-
gresso do Brasil na OIM possibilitará o apoio daque-
la organização ao estudo do fenômeno migratório no 
território brasileiro, em termos da crescente migração 
regional aos centros urbanos, além de melhor compre-
ensão dos processos de livre circulação de pessoas 
no âmbito do Mercosul.

A Constituição da Organização Internacional para 
as Migrações normatiza as atribuições e o funciona-
mento desta organização, estabelecendo em seu Ar-
tigo 1 os seus objetivos, que são:

a) concertar todos os arranjos adequa-
dos para assegurar o traslado organizado dos 
migrantes para os quais os meios existentes 
se revelem insuficientes ou que, de outra ma-
neira, não possam estar em condições de 
trasladar-se sem assistência especial aos paí-
ses que ofereçam possibilidades de imigração 
ordenada;

b) ocupar-se do traslado dos refugiados, 
pessoas removidas e outras necessitadas de 
serviços internacionais de migração para as 
quais possam ser realizados arranjos entre a 
Organização e os Estados interessados, inclu-
ídos aqueles Estados que se comprometam a 
acolher essas pessoas;

c) prestar, conforme solicitação dos 
Estados interessados e de acordo com os 
mesmos, serviços de migração, tais como: 
recrutamento, seleção, tramitação, ensino de 
idiomas, atividades de orientação, exames 
médicos, colocação, atividades que facilitem 
a acolhida e a integração, assessoramento 
em assuntos migratórios, assim como toda 
outra ajuda que se encontre de acordo com 
os objetivos da Organização;

d) prestar serviços similares, conforme 
solicitação dos Estados ou em cooperação com 
outras organizações internacionais interessa-
das, para a migração de retorno voluntário, 
incluída a repatriação voluntária;

e) por à disposição dos Estados e das 
organizações internacionais e outras institui-

ções um foro para o intercâmbio de opiniões 
e experiências e o fomento da cooperação 
e da coordenação das atividades relativas a 
questões de migrações internacionais, inclu-
ídos estudos com o objetivo de desenvolver 
soluções práticas.

A OIM tem como instâncias decisórias o Con-
selho, que é o plenário da organização, com um re-
presentante de cada Estado Membro, e que se reúne 
ordinariamente uma vez ao ano; o Comitê Executivo, 
composto por representantes de nove Estados Mem-
bros, eleitos para um mandato de dois anos; e a Ad-
ministração, composta por um Diretor-Geral e pessoal 
administrativo, nomeados pelo Conselho, destinada às 
tarefas internas da organização.

Ressalte-se, por fim, que a OIM reconhece que 
as normas de admissão e o número de imigrantes que 
se devem admitir são questões que correspondem à 
jurisdição interna dos Estados, e no cumprimento de 
suas funções trabalhará em conformidade com as leis, 
regulamentos e as políticas dos Estados interessados, 
garantindo-se assim a não-interferência em assuntos 
internos dos Estados, cujas políticas serão decididas 
soberanamente, podendo contar, entretanto, com o 
auxílio da OIM.

A globalização, independentemente de seu méri-
to, é o fenômeno marcante da atualidade. Mesmo com 
os recentes acontecimentos de cunho nacionalista e 
xenófobo, acredita-se que esse movimento perdurará 
por muito tempo, na esteira do avanço das comunica-
ções, dos transportes e da permeabilidade entre as 
nações. Entre as resultantes da mundialização, está 
a intensificação das migrações, com toda a carga de 
consequências positivas e negativas que o movimento 
de pessoas no território acarreta.

Não é de se estranhar, também, que em geral 
apenas os aspectos relativos à circulação do capital, 
de bens e serviços sejam privilegiados na proteção e 
regulamentação. O cunho neoliberal da globalização, 
apesar de necessitar da transferência de mão-de-obra, 
deixa ao alvedrio de legislações imigratórias rígidas o 
tratamento dos trabalhadores estrangeiros, principal-
mente nos países desenvolvidos.

Não era sem tempo, portanto, que o Brasil pas-
sasse a integrar esse organismo especializado sobre 
migrações da Organização das Nações Unidas (ONU), 
haja vista os já graves problemas que o País enfrenta 
tanto no que diz respeito ao movimento de populações 
interno como no recebimento de imigrantes e no fenô-
meno de brasileiros que saem daqui em busca de me-
lhores oportunidades em outros países. Acrescente-se a 
essa problemática o tema do Mercosul, que pressupõe 
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livre circulação de pessoas e, portanto, negociações e 
regulamentações pertinentes.

III – Voto

Com base no exposto, considerando ser de todo 
conveniente aos interesses do País a ratificação do acordo 

em análise, concluo este parecer opinando pela aprova-

ção do Projeto de Decreto Legislativo nº 178, de 2011.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2011. – Se-

nador Jorge Viana, Relator – Senador Sérgio Souza, 

Relator ad hoc.
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PARECER Nº 1.091, DE 2011

Da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 185, de 2011 (nº 3.033/2010, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo de Cooperação entre o 
Governo da República Federativa do Bra-
sil e o Governo da República de Angola no 
Domínio do Turismo, celebrado em Luanda, 
em 17 de abril de 2009.

Relator: Senador Inácio Arruda
Relator ad hoc: Senador Cyro Miranda

I – Relatório

Com fundamento no disposto no art. 49, inciso 
I, da Constituição, o Chefe do Poder Executivo, por 
meio da Mensagem nº 329, de 22 de junho de 2010, 
submete ao Congresso Nacional o texto do Acordo 
de Cooperação entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da República de Angola 
no Domínio do Turismo, firmado em Luanda, em 17 
de abril de 2009.

O Acordo foi inicialmente apreciado pela Câma-
ra dos Deputados, que aprovou o projeto de decreto 
legislativo, decorrente da mensagem e formulado por 
sua Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional. Em seguida, também, foi distribuída para as 
comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania e 
de Turismo e Desporto. A mensagem foi recebida pela 
Câmara dos Deputados em 24 de junho de 2010, e o 
projeto de decreto legislativo dela derivado foi aprovado 
em 7 de julho de 2011, chegando ao Senado Federal 
no dia 3 de agosto subsequente.

Nesta Casa, a proposição foi distribuída à Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional e, na Co-
missão, a este relator, em 18 de agosto de 2011, após 
cumprir prazo regimental sem recebimento de emendas.

Segundo esclarece a Exposição de Motivos as-
sinada pelo então Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, embaixador Celso Amorim, e que acom-
panha a Mensagem Presidencial (EM nº 58 MRE DAI/
DFT/DAF II/AFEPA/PAIN-BRAS-ANGO), de 11 de fe-
vereiro de 2010, dentre os principais pontos do Acor-
do, destacam-se:

Desenvolvimento da cooperação entre autorida-
des de turismo, organizações e empresas, bem como 
a promoção do investimento no setor turístico de pes-
soas físicas e jurídicas de ambos os países;

Empenho, dentro das possibilidades de cada 
país, em prover capacitação profissional no campo do 
turismo, encorajando o intercâmbio de profissionais e 
representantes da mídia relacionados a turismo e via-

gens e promovendo o contato e atividades conjuntas 
entre as instituições de pesquisa de turismo do Brasil 
e de Angola;

Compromisso de facilitar as formalidades e os 
procedimentos de entrada de turistas, com vistas a 
aumentar o intercâmbio e os fluxos de nacionais de 
ambas as partes.

II – Análise

Cuida-se aqui de um acordo de cooperação na 
área de turismo entre Brasil e Angola, que tem por ob-
jetivo incrementar as relações bilaterais nessa área, 
contemplando as seguintes estratégias, conforme seu 
Artigo 2:

a) assistência às entidades públicas de 
administração do turismo;

b) estudos e realizações de projetos de 
desenvolvimento de turismo;

c) formação de quadros;
d) intercâmbio de missões de estudos 

e organizações de seminários de aperfeiço-
amento;

e) intercâmbio de informações e de do-
cumentação.

O Artigo 3 prevê que o Ministério do Turismo no 
Brasil e o Ministério da Hotelaria e Turismo em Angola 
serão as autoridades competentes para a execução 
dos programas de cooperação previstos no Acordo.

O ato internacional em tela estipula ainda o com-
partilhamento de conhecimentos por meio do intercâm-
bio de especialistas e técnicos da área do turismo, da 
cooperação entre instituições de ensino e de treina-
mento profissional relacionados ao turismo, bem como 
o intercâmbio de informações técnicas e material pro-
mocional do turismo.

Ademais, as Partes Contratantes comprometem-
-se a simplificar ao máximo as formalidades de viagem 
observadas por suas respectivas autoridades para en-
trada, estada e saída de seus turistas.

Busca-se também, por meio do presente ato 
internacional, facilitar a importação e a exportação 
de documentos e materiais relativos ao turismo, à 
cooperação e ao investimento entre setores empre-
sariais de cada país e, com vistas à implementação 
do Acordo, prevê-se a realização de reuniões técni-
cas de funcionários e especialistas, alternadamente 
em cada país.

O Acordo adquire relevância pela identidade cul-
tural e linguística dos dois países e pelos vínculos his-
tóricos que fazem com que grande parte da população 
brasileira tenha sua origem na África e naquele país, 
em especial.
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Em abril de 1976, logo após a guerra de liberta-
ção, foi realizada a primeira missão comercial brasileira 
para Angola. Em 1980, houve a instalação da Comis-
são Mista Brasil-Angola. Desde então, multiplicaram-
-se os eventos e reforçou-se sobremaneira a agenda 
bilateral, que não deixa de se inserir na estratégia de 
fortalecimento da presença política do Brasil no con-
tinente africano.

O Acordo representa, assim, uma complemen-
taridade bastante salutar nas relações internacionais.

III – Voto

Com base no exposto, considerando ser de todo 

conveniente aos interesses do País a ratificação do 

Acordo em análise, concluo pela aprovação do Projeto 

de Decreto Legislativo nº 185, de 2011.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2011. – 

Senador Inácio Arruda, Relator – Senador Cyro 

Miranda, Relator ad hoc.
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PARECER Nº 1.092, DE 2011

Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, sobre o Projeto de De-
creto Legislativo nº 186, de 2011 (nº 2.644, 
de 2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Gover-
no da República da Índia sobre Assistência 
Mútua em Matéria Aduaneira, celebrado em 
Nova Delhi, em 4 de maio de 2007.

Relator: Senador Francisco Dornelles

I – Relatório

O projeto de decreto legislativo em tela foi enca-
minhado ao crivo congressual por meio da Mensagem 
Presidencial nº 72, de 25 de fevereiro de 2010, acompa-
nhada da Exposição de Motivos nº 314, MRE-DACESS/
DAI/DIBAS/PAIN-BRAS-INDI, de 27 de agosto de 2009, 
que explica as razões por que o ato internacional foi 
celebrado e historia sua negociação.

De acordo com a exposição de motivos, o acordo 
prevê mecanismos de troca de informações a respeito 
de operações de comércio exterior, fornecendo aos 
signatários meios adicionais de combate às fraudes 
aduaneiras e tributárias.

O artigo 1 traz a definição dos termos utilizados 
no acordo: “legislação aduaneira”, “infração aduanei-
ra”, “administração aduaneira”, “administração reque-
rente”, “administração requerida”, “dado pessoal”, 
“cadeia logística internacional”, “pessoa”, “funcioná-
rio”, “informação”, “drogas narcóticas e substâncias 
psicotrópicas”.

O artigo 2 define o campo de aplicação do acordo, 
que prevê a prestação de assistência mútua: para as-
segurar que a legislação aduaneira seja corretamente 
aplicada; para prevenir, investigar e combater infrações 
à legislação aduaneira; e para garantir a segurança 
da cadeia logística internacional. A assistência não 
abrange a arrecadação, pela Administração de uma 
Parte Contratante, de direitos aduaneiros, tributos, 
taxas, emolumentos ou quaisquer outros valores em 
nome da Administração da outra Parte Contratante. 
A assistência com base neste acordo será prestada 
em conformidade com a legislação vigente no terri-
tório da Parte Contratante requerida e nos limites da 
competência e recursos da Administração requerida. 
O acordo não afeta as regras aplicáveis à assistência 
mútua em matéria penal.

O artigo 3 dispõe que as Administrações Adu-
aneiras fornecerão uma à outra, a pedido, qualquer 

informação que possa garantir a correta: arrecada-
ção dos direitos aduaneiros, tributos, taxas ou outros 
encargos administrados pela Aduana, bem como a 
correta valoração aduaneira e classificação tarifária 
das mercadorias; a implementação das proibições 
e restrições relativas a importação e exportação; a 
aplicação das regras de origem; e a prevenção, a in-
vestigação e a repressão às infrações aduaneiras e 
ao tráfico ilícito de drogas narcóticas e substâncias 
psicotrópicas.

O artigo 4 determina que as Administrações Adu-
aneiras forneçam uma à outra informações demonstra-
tivas de que: as mercadorias importadas no território de 
uma Parte Contratante foram legalmente exportadas 
do território da outra; as mercadorias exportadas do 
território de uma Parte Contratante foram legalmen-
te importadas no território da outra; as mercadorias 
sujeitas a tratamento diferenciado favoravelmente na 
exportação do território de uma das Partes Contra-
tantes foram legalmente importadas no território da 
outra, além do valor declarado na sua importação; e, 
em casos específicos relativos a trânsito, mercadorias 
transitaram legalmente através do território de uma das 
Partes Contratantes.

O artigo 5 estabelece que, por iniciativa própria 
ou a pedido da outra Parte, a Administração Aduaneira 
forneça informações que possam ser úteis à constata-
ção de infrações à legislação aduaneira, especialmente 
quando referentes a pessoas que sabidamente come-
teram, ou que são suspeitas de cometer, infrações à le-
gislação aduaneira em vigor no território da outra Parte 
Contratante; a mercadorias conhecidas como sendo 
objeto de tráfico ilícito ou de infrações aduaneiras; a 
valor das mercadorias exportadas; à determinação da 
origem e classificação tarifária da mercadoria expor-
tada; a meios de transporte, incluindo contêineres e 
remessas postais, sabidamente utilizados ou suspeitos 
de estar sendo usados para se cometer infrações à le-
gislação aduaneira em vigor no território da outra Par-
te Contratante; à entrada e à saída, de sua jurisdição, 
de pessoas conhecidas por ou suspeitas de infringir a 
legislação aduaneira da Administração Requerente; a 
locais onde os estoques de mercadorias tenham au-
mentado, dando razões para se acreditar que serão 
usados no tráfico ilícito ou em infrações aduaneiras; a 
novos meios e métodos utilizados no cometimento de 
infrações à legislação aduaneira; a novas técnicas de 
combate a infrações aduaneiras, cuja eficácia tenha 
sido comprovada; a atividades que possam ter ligações 
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com o tráfico ilícito de drogas narcóticas, substâncias 
psicotrópicas e precursores.

O artigo 6 acresce à lista anterior relatórios, 
registros de provas ou cópias certificadas de docu-
mentos fornecendo toda informação disponível so-
bre atividades detectadas, em curso ou planejadas, 
que constituam ou pareçam constituir uma infração 
à legislação aduaneira em vigor no território da outra 
Parte Contratante.

O artigo 7 versa a respeito da vigilância sobre 
pessoas, bens e meios de transportes. O artigo 8, so-
bre investigações, as quais poderão ser requeridas por 
quaisquer das Partes às autoridades da outra Parte, 
acerca de operações que são ou pareçam ser contrá-
rias à legislação aduaneira em vigor no território da 
Parte Requerente, caso em que as investigações serão 
conduzidas conforme a legislação vigente no território 
da Parte Requerida.

O artigo 9 disciplina a presença de funcionários 
no território da outra Parte Contratante, a qual terá 
apenas caráter consultivo.

O artigo 10, sobre peritos e testemunhas, pre-
vê que se os tribunais ou outras autoridades de uma 
Parte Contratante solicitar, em conexão com infrações 
à legislação aduaneira levadas a seu conhecimento, 
a Administração Aduaneira da outra Parte poderá au-
torizar seus funcionários a comparecerem diante de 
tais tribunais ou autoridades na qualidade de peritos 
ou de testemunhas.

O artigo 11, sobre uso de informação e documen-
tos, estabelece a confidencialidade por regra. Determi-
na-se, ainda, que as informações e documentos não 
sejam utilizados para outros fins além dos especifica-
dos no acordo, a não ser que haja consentimento por 
escrito da parte da Administração Aduaneira que os 
forneceu. Essa proibição não se aplica às informações, 
aos documentos e a outras comunicações referentes a 
infrações graves relativas a drogas narcóticas e subs-
tâncias psicotrópicas. Essas determinações não impe-
dem o uso de informações em procedimentos judiciais 
ou administrativos instituídos em consequência do não 
cumprimento da legislação aduaneira.

O artigo 12, sobre forma e conteúdo dos pedidos 
de assistência, estabelece os critérios e formalidades 
para tais pedidos.

O artigo 13 prevê como hipóteses de derrogação 
da obrigação de prestar assistência: se a Administra-
ção requerida considerar que a assistência infringiria 
a soberania, a ordem pública, a segurança ou outro 
interesse essencial da Parte Contratante ou envolve-

ria violação de segredo industrial, comercial ou pro-
fissional; e quando houver razões para acreditar que 
a assistência interferiria em investigação, processo ou 
procedimento em curso.

Quanto aos custos da assistência, tratada no 
artigo 14, fica estabelecido que as Administrações 
Aduaneiras renunciem a qualquer pedido de reem-
bolso de despesas oriundas da aplicação do Acordo, 
com exceção de despesas acordadas mutuamente 
relativas a peritos, testemunhas, tradutores ou intér-
pretes que não sejam funcionários do Governo, as 
quais ficarão a cargo da Administração requerente. 
Se houver despesas de natureza substancial e ex-
traordinária, as Administrações se consultarão para 
determinar os termos e as condições nas quais a 
solicitação será executada.

No que tange à implementação (artigo 15), as 
Administrações Aduaneiras das Partes Contratantes 
ficam na incumbência de se encarregarem das provi-
dências necessárias nesse sentido.

Não foram apresentadas emendas à proposição 
no prazo regimental. 

II – Análise

A parceria entre Brasil e Índia tem crescido em 
vários campos, com destaque para a defesa, ciência 
e tecnologia, o setor espacial, a agricultura e o setor 
energético, com diversos projetos conjuntos e acor-
dos celebrados. O intercâmbio comercial Brasil-Índia 
quase que triplicou nos últimos cinco anos, chegando 
a US$ 7,7 bilhões em 2010, ao passo que, na década 
de 1990, o comércio bilateral estava apenas em torno 
de US$ 400 milhões. Em termos de investimentos, lem-
bramos que há atualmente 33 empresas indianas com 
presença no território brasileiro, enquanto empresas 
como a Vale do Rio Doce, a Embraer e a Marcopolo 
têm ou tiveram escritório de representação na Índia. 
Trata-se, portanto, de país estrategicamente importante 
e extremamente promissor.

Em face desse quadro de crescente e sustentá-
vel crescimento das relações econômicas bilaterais, o 
acordo em tela faz-se fundamental para a adequada e 
eficaz aplicação da legislação aduaneira.

III – Voto

Pelo exposto, manifestamo-nos favoravelmente 
ao Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 186, de 
2011, por sua constitucionalidade, regimentalidade, 
conveniência e oportunidade.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2011. – 
Senador Francisco Dornelles, Relator.

369ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2011



Outubro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 8 40785 OUTUBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL370



40786 Sábado 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2011

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Os pareceres lidos vão à publicação.

Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim, por 

cessão do Senador Ricardo Ferraço.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Mozarildo Cavalcanti, venho à tribuna, nesta manhã 
de sexta-feira, para fazer alguns registros e um pro-
nunciamento sobre a importância do ensino técnico 
no nosso País.

É com tristeza, Sr. Presidente, que venho à tribu-
na para falar de um grande amigo, um grande lutador, 
um grande guerreiro, eu diria uma pessoa inesque-
cível para o movimento dos trabalhadores, para os 
movimentos sociais. Venho falar do Ex-Presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas Jorge de Frei-
tas Lima. Quando fui presidente daquela entidade, ele 
foi diretor, foi da executiva; sempre esteve na linha de 
frente, sempre esteve na trincheira do bem, defenden-
do os interesses dos metalúrgicos e do conjunto – eu 
diria – dos trabalhadores.

A minha fala hoje é em memória desse homem 
que sempre, onde andávamos, onde mobilizávamos, 
onde estávamos defendendo os interesses da nossa 
gente, ele estava lá, com a bandeira na mão. Eu falo 
do Ex-Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Ca-
noas Jorge de Freitas Lima, que faleceu no dia 19 de 
setembro de 2011, véspera da Revolução Farroupilha.

Freitas, 63 anos, estava hospitalizado desde agos-
to. Não resistiu. Houve infelizmente infecção generali-
zada, que acabou pegando no hospital. 

Do Freitas fico só com grandes e boas lembran-
ças, que para mim é quase um mapa do universo de 
uma política de direitos humanos. Freitinhas, como eu 
assim o tratava. Quero dizer aos seus familiares que 
ele sempre se destacou pela organização dos traba-
lhadores do movimento sindical, da sua federação, da 
sua central. Ele foi uma das grandes lideranças do sin-
dicalismo chamado combativo, que surgiu no Brasil a 
partir dos anos 70. Foi um dos fundadores da Central 
Única dos Trabalhadores e também do PT. 

Vale lembrar que, em 1975, Canoas era área de 
segurança nacional, por sediar Petrobras, quartéis da 
Aeronáutica e do Exército. Portanto, lá, a vigilância era 
redobrada. Mesmo assim, nada impediu que o nosso 
Freitinhas, com 27 anos, o caldeireiro da nossa antiga 
Coemsa, hoje Alstom, a se filiar no sindicato. Juntos, 
comigo, com Matte, com Padre, que já faleceu também, 
assumimos a direção do sindicato e eu fui indicado 
para ser Presidente.

Mas quero falar mais do Freitas. 

Freitas, exemplo de sindicalista, deixa um lega-
do para a presente e as futuras gerações: a luta e a 
defesa permanentes, intransigentes dos direitos dos 
trabalhadores, dos aposentados, de todos que são 
discriminados era a sua marca. 

O companheiro Freitas tinha um jeito alegre. Até 
mesmo quando ele discordava, sorria, passava a mão 
na cabeça da gente – a diferença era pequena, eu e 
ele praticamente tínhamos a mesma idade – e dizia: 
“Bá, negão, nesta aqui não vai dar.” 

Assim era o Freitas, grande Freitas! 
Ele adorava contar as histórias das nossas cami-

nhadas ao longo das nossas vidas. Ele sempre tinha 
uma palavra amiga. 

Enfim, Freitas deixa esposa, dona Marisa de Oli-
veira Lima, e dois filhos: o jovem e competente advoga-
do, com quem tive a alegria de falar hoje pela manhã, 
que tem a mesma fibra do pai, Jeverton Alex, e a Ma-
riele de Oliveira Lima, também uma grande lutadora, 
aliás, ambos o são. Eles são advogados e prestam 
acessória ao movimento sindical.

Ao cumprimentar a família, quero também cum-
primentar o atual presidente do Sindicato dos Metalúr-
gicos de Canoas, nosso amigo Chitolina – não pude 
estar em sua posse, e ele sabe, por motivo de doença 
de familiares –, pela decisão da diretoria do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Canoas de colocar o nome do 
Freitinhas em uma das alas do nosso querido Sindi-
cato dos Metalúrgicos, de que tenho orgulho de fazer 
parte até hoje.

Quero também cumprimentar o Prefeito Gilmar 
Rinaldi, de Esteio, por ter decidido que via colocar o 
nome do Freitas em uma das ruas da cidade onde ele 
morava, Esteio, uma cidade de trabalhadores, de um 
povo que sempre nos recebeu com enorme carinho.

Não só por isso, eu diria ainda, mas quero lembrar 
que não houve uma campanha em que eu não esti-
vesse ao lado do Freitas e ele ao meu lado, buscando 
que os trabalhadores tivessem seus representantes. 
Refiro-me aqui à Câmara de Vereadores; aos prefeitos 
do Vale dos Sinos, onde atuamos muito, a Deputados 
Estaduais, a Deputados Federais, ao Senado, ao Go-
verno do Estado e às campanhas que fizemos juntos 
tanto para o Lula como para a Dilma.

Enfim, rendo aqui a minha homenagem a esse 
grande brasileiro e deixo a minha solidariedade aos 
seus familiares e ao povo gaúcho. 

Vida longa aos ideais do sempre companheiro 
Jorge de Freitas Lima, Freitinhas! Sei que você está lá 
no alto, com o Senhor do Universo, torcendo para que, 
cada vez mais, nessa pátria chamada Brasil, o povo 
possa viver e envelhecer com dignidade.
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Sr. Presidente, eu, quase que na mesma linha e, 
naturalmente não falando agora da perda que tivemos, 
vou comentar hoje sobre as greves que estão acon-
tecendo no País. 

Quero fazer aqui um breve registro sobre as 
greves que estão acontecendo e dizer que as greves, 
embora alguns tentem questionar, bater, em qualquer 
país capitalista do mundo é um instrumento da demo-
cracia, é um instrumento de luta. Eu sempre digo que 
ninguém faz greve porque gosta, mas há momentos 
em que a greve vai ter de acontecer, e acontece. Ora, 
que prevaleça o diálogo, o entendimento e o acordo, 
mas também não dá para, agora, quererem quase 
criminalizar as greves, como tentam fazer, de forma 
antecipada, até com o tal de interdito proibitório, em 
relação à mobilização dos trabalhadores.

Todos sabemos que, em um momento de greve, 
há uma tensão muito grande, e os trabalhadores, repito, 
só usam esse instrumento no momento em que enten-
dem que a negociação está truncada. É o caso, hoje, 
tanto dos bancários, cuja greve – eu disse, ontem, no 
Rio, quando recebi o título de Cidadão daquela cidade 
–é legítima, como é o caso dos Correios.

Sr. Presidente, os trabalhadores dos Correios, 
os técnicos em educação, os bancários, entre outros, 
que estão em greve. E qual é o apelo que faço aqui da 
tribuna? Ora, que o setor empregador, seja vinculado 
ao Governo ou não, sente; e vamos construir. A vida 
é assim! Não é a primeira nem a última greve que vai 
acontecer. E não tem essa do “prendo e arrebento e 
penalizo”. É preciso sentar à mesa e partir para a arte 
da negociação. Esse é um processo natural quando 
existe um movimento de greve.

Percebi hoje que os policiais civis aqui do Distrito 
Federal também estão em greve e fazem uma parali-
sação de 24 horas nesta sexta-feira.

Entendo que as reivindicações são justas. Não 
vão querer, agora, que o conjunto dos trabalhadores 
fique quietinho em casa porque aumentou um pouco 
o salário mínimo, e está tudo bem. Não é assim, não. 
Eles têm o direito legítimo de questionar, de pleitear 
e de buscar melhores condições de trabalho, de vida 
e de salário.

Para mim, são justas as reivindicações dos poli-
ciais civis, dos militares, desses servidores, dos profes-
sores – a quem, até hoje, a maioria dos Estados não 
quer pagar nem o piso salarial, que não passa ou se 
aproxima um pouco mais de dois salários mínimos. O 
que eles querem? Reposição da inflação, o aumento 
real que nós concedemos aqui ao salário mínimo e 
melhores condições de trabalho.

Mas não são somente essas categorias que eu 
citei aqui que estão em greve. Fiz uma rápida pesquisa 

e verifiquei que, embora sejam greves que têm diferença 
em cada Estado, nós podemos dizer que hoje temos 
servidores públicos em greve, agentes penitenciários 
em greve, metalúrgicos em greve, construção civil em 
greve, e já falei aqui das outras três categorias, que 
são os técnicos, os bancários e os trabalhadores dos 
Correios.

Até hoje – por que não lembrar, eu já falava e re-
pito –, a maioria dos Estados não quer pagar o piso dos 
professores, e, por isso, eles estão mobilizados, sim, 
em todo o País – e tem que mobilizar, tem que pres-
sionar! É natural a rebeldia ser demonstrada quando a 
outra parte não quer assegurar ou pagar, pagar, pagar 
aquilo que é lei, como é o caso do piso dos professores.

Outra situação não resolvida é a dos bombeiros e 
a dos policiais militares. Nós temos que aprovar, defini-
tivamente, essa PEC nº 300. Eu estive ontem no Rio e 
percebi que os bombeiros continuam acampados; es-
tiveram lá, conversando comigo, bancários, Correios, 
bombeiros, metalúrgicos do País, e, agora, os de São 
Paulo estão em estado de greve: se, até o dia 30, não 
houver entendimento, vão paralisar também.

Lembro aqui que a Cobap, Confederação Brasi-
leira dos Aposentados e Pensionistas, juntamente com 
as suas federações estaduais e as suas associações, 
vai fazer um grande evento, e eu vou estar lá. Dos dias 
21 a 23 próximos, em Goiás, vão se reunir mais de mil 
dirigentes dos aposentados de todo o País, e a pressão 
virá, sim, sobre o Congresso Nacional. Se não fizerem 
isso, nada vai acontecer. Aí vem o time da chamada 
linha dura – é linha dura quando não estão pegando 
no calo dele, que tem um salário de R$25 mil, de R$27 
mil; está pegando é no peão que se aposentou, pegou 
o fator, está ganhando R$1 mil e ganhava R$2 mil na 
fábrica. É justo? Vão fazer uma mobilização, sim, aqui 
este ano ainda. Faz parte. 

Agora vão querer que, em janeiro, por política 
correta adotada por nós, e há quem diga que podem 
voltar atrás no salário mínimo... Não acredito, seria o 
fim do mundo isso; seria o fim do mundo se voltassem 
atrás quanto ao salário mínimo em janeiro, porque, 
por lei aprovada, lei aprovada por esta Casa, terá um 
reajuste de 14%, mas para o aposentado querem dar 
somente em torno de 6%.

É justo que eles se mobilizem e façam a pressão 
legítima. Falam sobre a crise econômica mundial. Bom, 
toda hora há uma crise. Agora, sobre a crise social, 
ninguém fala. A crise social está aí também, eu que-
ro que tenham um olhar carinhoso, respeitoso para a 
crise social que aí se encontra.

Em resumo, podem crer – e vi isso no Rio, ontem, 
pelo número de entidades que estavam lá presentes 
– que há um movimento silencioso de norte a sul, de 
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leste a oeste, que aos poucos está tomando conta das 
ruas. Categorias, muitas em greve, outras em estado 
de greve e outras se mobilizando. Sei, claro, que não 
é fácil atender todos num processo de negociação, 
mas é importante a mediação e que todos se sentem 
à mesa de forma desarmada e procurem construir o 
entendimento.

A minha experiência quando presidi os metalúr-
gicos de Canoas, quando presidi a central estadual 
que unificava todo o movimento sindical gaúcho e, 
depois, quando fui vice-presidente da Central Única 
e secretário-geral, sempre foi nessa linha. Por isso, 
espero que as partes sentem-se à mesa, inclusive o 
Governo, no tocante à sua área, para que se busque 
o entendimento.

Quero lembrar, ainda, que até hoje tramitam na 
Casa dois projetos de nossa autoria, o PL 83/2007 e o 
PL 84/2007, ambos para regulamentar definitivamente 
o direito de greve.

Para aqueles que não leram o projeto e que pen-
sam que regulamentar é proibir, é porque não entende-
ram nada. Primeiro, vão ler o projeto. Regulamentar é 
garantir o direito de greve. Da forma como está, quem 
acaba decidindo é a Justiça, que acaba mandando que 
os trabalhadores suspendam a greve ou obrigando-os 
a que, no mínimo, a metade ou 40% tenham que estar 
em atividade.

Os meus projetos vão numa outra linha. Apenas 
naquelas áreas em que ficar comprovado o risco de 
vida é que vamos ter plantões de emergência.

Daí um sabidinho me manda uma cartinha – eu 
digo cartinha, mas é um e-mail – dizendo que essa 
regulamentação vai prejudicar o direito de greve. Bo-
bagem. Vá ler o projeto primeiro, meu amiguinho. Pelo 
contrário, o meu projeto, que está assegurando o direi-
to de greve na área pública e na área privada, agora 
não vai querer que o hospital pare 100% e deixe as 
pessoas morrerem.

Isso é contra o movimento e é burrice! Em todos 
os sentidos. Até porque nós temos que ter o mínimo 
de respeito àquilo que chamo de pacto pela vida. É 
isso o que dizem os meus dois projetos.

Espero eu que enfim o Congresso vote essas 
matérias com rapidez, como foi o caso do aviso pré-
vio proporcional; de tanto batermos aqui chegou o dia 
em que o Congresso votou; e, mal ou bem, o aviso 
proporcional hoje é lei.

Senador Pedro Simon, registro que eu estava no 
Rio e falei de V. Exª lá, porque recebi aquela medalha 
dos empresários do Rio, por isso não pude estar com 
V. Exª. Mas falei da iniciativa da comissão, por parte 
de V. Exª, de criarmos um grupo especial de combate 
à impunidade e à corrupção sob a sua coordenação. 

Foi, eu poderia dizer, o momento em que mais me 
aplaudiram, me permita dizer isso: quando citei essa 
decisão da Comissão de Direitos Humanos provoca-
da por V. Exª; eu, como Presidente, tive o orgulho de 
indicar o senhor para presidir esse grupo de trabalho.

Sr. Presidente, recebi ontem delegação de empre-
sários do Rio Grande do Sul que me trouxe assunto de 
fundamental importância para nosso Estado; ou seja, 
a proposta de federalização da RSC-470. Conforme 
eles me disseram, isso na quarta-feira, os graves e 
inúmeros acidentes ocorridos demonstram que são 
necessários investimentos que o Estado gaúcho não 
vai poder arcar. Por isso entendem como justa a fede-
ralização da RSC-470. Em certos pontos da estrada 
as condições de tráfego são precárias, muito precárias. 

Além de que a região abrangida pelo trecho es-
tadual representa 27% do PIB gaúcho e abrange 2,6 
milhões de habitantes. A rodovia inicialmente plane-
jada para ser uma estrada federal BR-470 acabou 
por ter um trecho estadual chamado RSC-470. São 
472 quilômetros que fazem a ligação do Município de 
Navegantes, em Santa Catarina, a Camaquã, no Rio 
Grande do Sul. É a principal artéria de ligação daquela 
região gaúcha ao centro do País. Hoje pela manhã, a 
comitiva que esteve comigo me solicitou que eu agen-
dasse encontro com o Ministro dos Transportes, o que 
fizemos. Essa comitiva será recebida hoje pela manhã 
lá no Dnit em Porto Alegre. 

Quero cumprimentar o Ministro dos Transportes 
pelo atendimento que dará a essa delegação gaúcha 
a pedido não só meu, Senador Simon. V. Exª sabe que 
eu faço isso, e eu tenho que dizer aqui que, quando 
marco uma audiência dessas, eu sempre digo que é 
em nome dos três Senadores do Rio Grande. Natu-
ralmente, é claro, é diferente pedir uma audiência em 
nome de um Senador ou em nome de três Senadores, 
por entender que é um pleito legítimo. 

Por isso, quero dizer, mais uma vez, que espero 
que esse pleito do Rio Grande, que não é só do em-
presariado, mas de cerca de três milhões de pessoas, 
seja atendido. Isso trará benefício para o Rio Grande 
e para o País, pois ali escoa a produção industrial e 
agrícola daquela região.

Sr. Presidente, vou terminar falando sobre as 
preocupações que já tenho demonstrado desta tribu-
na e por isso apresentei o Fundep, que é um fundo de 
investimento para o ensino técnico-profissional. Muitas 
vezes, os debates aqui na Casa se voltam para essa 
questão. Fala-se do apagão da mão de obra qualifica-
da. Pois bem, o relatório conjunto que recebi da OIT 
– Organização Internacional do Trabalho – e também 
da OACD – Organização de Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico – mostrou que a desaceleração 
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da economia mundial pode gerar um forte aumento no 
desemprego, em 2012, dos chamados países do G20. 

O relatório afirma que a taxa de desemprego di-
minuiu durante 2010, embora de forma moderada, mas 
ressalta que o total de desempregados no mundo hoje 
é de 200 milhões, o maior índice registrado durante o 
momento mais crítico da crise recentemente passada 
e desta que está chegando.

A OIT e também a OACD acreditam que, se no 
futuro as taxas de crescimento do emprego continua-
rem no nível atual de 1%, não será possível recuperar, 
será impossível recuperar os 20 milhões de empregos 
que os países do G20 perderam desde que a crise 
recente começou, em 2008. Dizem mais: as perdas 
aumentarão até 2012 se essa crise continuar no pa-
tamar em que se encontra.

O Diretor-Geral da OIT, Juan Somavia, defendeu 
uma cooperação mundial: a retomada dos compromis-
sos feitos nas cúpulas do G20 e o foco nos empregos 
de qualidade durante a recuperação. E aí vem a im-
portância do ensino técnico.

Não resta dúvida de que o Brasil está empe-
nhando-se, de forma competente, para vencer o de-
semprego, mas fico sempre a olhar para a história da 
contrapartida.

Eu confesso que, em um congresso recente, 
em que a maioria eram funcionários de montadoras, 
perguntaram-me como eu tinha visto esta questão de 
penalizar as empresas que estavam importando. Ou 
seja, os carros estavam chegando aqui praticamente 
prontos, gerando emprego lá fora e desemprego aqui 
dentro.

Não tenho nada contra, mas seria bom que hou-
vesse uma pequena contrapartida. Que dissessem o 
seguinte: “Vamos penalizar os carros importados, mas 
vamos assegurar que as montadoras no Brasil, que 
passarão a ter mais lucro, não vão desempregar”. Ou 
que houvesse outro artigo em que dissessem: “Aumen-
taremos a participação dos lucros dos trabalhadores e 
não aumentaremos o preço dos carros”. O que ouço 
hoje não é isso.

Quando fiz o comentário, vi uma insegurança no 
Plenário. Não há insegurança nenhuma. Acho que você 
tem de olhar para o capital e olhar para o social. Acho 
que essa conversa, esse entendimento é bom para 
todos. E aí o Plenário entendeu que é por aí.

O que ouço hoje? Ameaça, de novo, de desem-
prego e ameaça de aumento dos carros, inclusive – dos 
nacionais, não estou falando dos importados. Então, se 
houvesse uma contrapartida, naquele momento delica-
do dessa linha tão tênue, talvez não estaríamos sendo 
quase chantageados, com ameaça de desemprego 
em massa, se não aumentarem o preço dos carros.

Sr. Presidente, nós tivemos um aumento na ocu-
pação e também um aumento real do rendimento do 
conjunto dos ocupados. Ora, isso não significa que 
conseguimos ampliar o número de empregos.

Há uma explicação: no período compreendido 
entre dezembro de 2005 e 2010, o índice de desem-
pregados caiu 31,4%, e o número de ocupados cres-
ceu 12%. 

Aí vem o desafio da crise. Por exemplo, o comu-
nicado Desemprego e Desigualdade no Brasil Metro-
politano, que o Ipea divulgou em fevereiro, apontou 
que os que mais sofrem com o desemprego no nosso 
País fazem parte da população mais pobre. Ficou tam-
bém evidenciado claramente que, nas seis principais 
regiões metropolitanas do País – São Paulo, Rio de 
Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador e Re-
cife –, em 2005 tínhamos um índice em torno de 7% 
de desempregados pobres, no total de desemprego. 
Em 2010, houve uma queda nesse sentido, mas os po-
bres continuaram representando mais da metade dos 
desempregados do País, quase 55% do total. 

Se houvesse aquilo que eu dizia antes, uma con-
trapartida, e se olhassem para esses números, esta-
ríamos caminhando para uma melhor distribuição de 
renda. Nós não podemos continuar sendo quase a 5ª 
economia do mundo, mas estar quase no número 100 
em matéria de país que cuida da distribuição de renda. 

Hoje, na verdade, temos diante de nós um as-
pecto levantado pelo Ipea, em recente boletim sobre 
a mão de obra no Brasil. O Ipea afirma que um dos 
problemas levantados com frequência nos debates pú-
blicos é se o atual ciclo de desenvolvimento pode vir 
a ser afetado pelo estrangulamento na oferta da força 
de trabalho qualificada. 

O que eu quero dizer com tudo isso? As empre-
sas, por exemplo, deveriam começar a formar dentro 
das próprias empresas e não ficar só esperando pelo 
Sistema S, pelo Pronatec ou por um cursinho gratuito. 
Ora, se há falta de profissionais e de técnicos quali-
ficados, se eu sou um empreendedor e tenho o meu 
negócio, é claro que, se eu começar a pegar essa 
molecada, essa moçada, desde que estejam aptos ao 
trabalho, e começar a dar o curso de formação dentro 
da própria empresa, cria-se uma responsabilidade e 
uma cumplicidade para o aumento da produtividade 
e da fidelidade à empresa, já que ela deu o primeiro 
emprego e deu o curso de formação. Por isso, a res-
ponsabilidade da qualificação não é só do Governo ou 
do Sistema S, mas é também das empresas privadas.

Como eu falava antes das montadoras, nesse 
acordo que foi feito e que agora está com problemas, 
era só que me dissessem: “Não, nós vamos gerar tantos 
empregos a mais, vamos pegar a juventude e vamos 

OUTUBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL374



40790 Sábado 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2011

dar curso, para que, aqui dentro, já que vamos produ-
zir mais carros, eles tenham espaço para aprender a 
sua profissão”. 

Enfim, a questão natural é: as demandas por 
qualificação estão aumentando de forma acelerada e, 
aí, temos de capacitar, qualificar os nossos trabalha-
dores, numa parceria entre Estado e iniciativa privada.

Preocupado com essas questões, o Ipea vem 
estudando, há alguns meses, e apontando caminhos. 
Primeiro, pelo rápido crescimento dos níveis de em-
prego anteriores a 2008, temos que olhar a expectativa 
negativa com a crise que está aí. Depois ele levanta: a 
descoberta do petróleo, do pré-sal – descoberta não 
do petróleo, naturalmente do pré-sal – aumentou a 
demanda, mais uma vez, por pessoal altamente qua-
lificado nessa área do petróleo. Depois disso, a reto-
mada da economia também tem que ser olhada com 
muito carinho porque, ao mesmo tempo em que temos 
desemprego nas áreas onde os trabalhadores não es-
tão qualificados, a tendência é termos empregos, mas 
exigindo cada vez mais a qualificação.

Sr. Presidente, as queixas que eu mais ouço são 
nessa linha da falta de escolas profissionais. Por isso 
apresentei o Fundep, que é um fundo de investimento, 
aprovado já na CCJ – o Senador Demóstenes Torres foi 
o Relator e está pronto para o plenário –, que geraria 
R$9 bilhões do FAT, principalmente, e nenhum novo 
tributo para investimento no ensino técnico-profissional, 
a fim de que as escolas sejam fortalecidas na estrutura, 
tanto no maquinário, computadores, como professores 
e empregados para atuar nesse setor. 

Enfim, Sr. Presidente, vamos aqui rapidamente 
pegar um setor analisado pelo Boletim Radar nº 12 
do Ipea, o setor de engenharia. O Boletim do setor de 
engenharia diz o seguinte. O Boletim dá conta de que, 
em 2020, o Brasil terá de 1,5 milhão a 1,8 milhão de 
engenheiros. A tendência é que a demanda por enge-
nheiros no País continue crescendo e a estimativa é 
a de que, em 2020, o Brasil precise de 560 mil a 1,2 
milhão de engenheiros se o crescimento econômico se 
equilibrar – mas, vejam bem, estamos falando sempre 
da preparação técnica.

Bem, nós teremos, até 2020, número suficiente 
de engenheiros para suprir a demanda prevista, mas 
não podemos esquecer-nos do chamado gargalo do 
desvio ocupacional. Em 2009, somente 38% dos for-
mados em engenharia trabalhavam na área, ou seja, 
seis em cada dez engenheiros estavam em outras fun-
ções que não a engenharia. Há diversos engenheiros 
atuando como analistas financeiros, gestores, analis-
tas empresariais. 

A previsão não é muito animadora. Supõe-se que, 
em 2020, esse número aumente para 45%. É possível 

que, em alguns setores, como a construção civil, mi-
neração, petróleo e gás, haja um gargalo na oferta de 
profissionais, caso a economia consiga superar essa 
crise e avance.

Segundo o Boletim do Ipea, as soluções mais 
imediatas para o problema passam pela melhoria dos 
salários, valorização dos profissionais e avançarmos, 
também, na questão das aposentadorias, o retorno 
dos já aposentados, sem prejuízo da sua fonte original. 

Por isso é que temos defendido a questão da de-
saposentadoria – espero que o Supremo assim decida 
– e projetos temos aqui. O cidadão está aposentado – 
vamos dar o exemplo do engenheiro – e está ganhando, 
devido ao fator, pegou o fator, R$2 mil. Ora, ele pode 
se desaponsentar e se aposentar daqui a três, quatro, 
cinco, seis anos, com um salário na média dos 35 anos 
de contribuição. Aproveitando o período em que ele 
estava aposentado e o novo período de contribuição, 
isso vai assegurar, naturalmente, uma aposentadoria 
melhor no futuro.

Por isso, a importância de o Supremo decidir 
rapidamente, já que o Congresso não há de decidir, 
infelizmente, embora queiramos que o instituto da de-
saposentadoria – conforme projeto que apresentei e 
há outro na Câmara – garanta o mesmo direito da área 
pública ao trabalhador da área privada.

Na área pública, o cidadão que resolver, a qual-
quer momento, desaposentar-se não perde o benefício: 
pode voltar a trabalhar, no futuro pedir um recálculo e, 
naturalmente, ter uma aposentadoria maior.

Por isso, Sr. Presidente, a garantia da formação 
básica com qualidade é fundamental, a fim de aumen-
tar o número de jovens aptos a enfrentar o mercado 
de trabalho.

O Boletim frisa ainda que o esforço para melhorar 
a qualidade da educação básica deve estar no centro 
das atenções. Com isso, iremos, de forma progressi-
va, aumentar o número de jovens com potencial para 
entrar no mercado de trabalho.

A pesquisa do Ipea, com 2.270 entrevistados, 
mostrou que 23,7% do total de desempregados acu-
saram a não qualificação como causa do desemprego. 
Ou seja, em torno de 25% dos entrevistados dizem que 
estão desempregados porque não têm qualificação e, 
aí, não lhes é dada a oportunidade do primeiro emprego.

De fato, investir em educação, como todos nós 
sabemos, é o melhor caminho. Melhorando a educa-
ção, vamos capacitar nossos jovens para o emprego, 
vamos diminuir a violência, vamos aumentar a consci-
ência e, consequentemente, vamos combater, inclusive, 
a violência e o preconceito.
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Por isso, Sr. Presidente, insisto muito na apro-
vação do projeto a que chamo de Fundep, que está 
pronto para ser votado aqui, na Casa.

Termino dizendo, Sr, Presidente, que, na pesquisa 
do Ipea, 37,2% dos entrevistados com emprego for-
mal disseram enfrentar situação de risco à saúde ou 
de morte no trabalho, mas menos da metade desses, 
43,2%, informou receber adicional de insalubridade e 
de periculosidade. 

Significa o que aquilo que estamos dizendo aqui? 
Estamos dizendo que é inadmissível que o cidadão 
trabalhe numa área insalubre, penosa e perigosa e 
não receba o adicional! Consequentemente – aí é 
uma parceria, eu diria uma trama entre Governo e 
empresários. Por quê? O empresário desse setor, em 
que o trabalhador está exposto à área insalubre, pe-
nosa e perigosa não paga o adicional, nem de 30% 
sobre a remuneração, que é de periculosidade, nem 
de insalubridade, que pode ser de 10%, 20%, 30%. Se 
não paga, o que diz o governante, dirigindo-me mais 
à Pasta da Previdência? Diz o quê? “Não, a área não 
é insalubre porque não recebe, não é perigosa, não 
é penosa; consequentemente, não tem direito à apo-
sentadoria especial”, e ele cai no fator previdenciário, 
que corta pela metade o seu salário.

Enfim, termino, dizendo que temos de qualificar 
nossa gente, mas olhando o conjunto da obra. Toda 
vez que trazemos benefício a um setor da economia, 
temos que olhar também a parte mais fraca. Toda vez 
que falamos da questão da Previdência, não pode-
mos olhar somente para os salários dos que ganham 
R$27 mil, que é o teto dos três Poderes; temos que 
olhar também para aquele outro, que é o primo pobre, 
cujo teto é de R$3.650,00, mas que 98% ganham, no 
máximo, R$2 mil.

Sr. Presidente, só quero agora – e aí não vou 
ler – registrar, e eu comentava com V. Exª, Senador 
Mozarildo Cavalcanti, que eu estive a alegria de estar 
no Rio de Janeiro ontem e receber, num belo evento 
na Câmara de Vereadores, por iniciativa do Vereador 
daquela cidade Adilson Pires, o título de Cidadão do 
Rio de Janeiro. A mim, Senador Simon – que arrasto e 
dizem que eu falo meio chiado –, às vezes, lá, no Rio 
Grande, parte da imprensa me faz uma crítica: “O Paim, 
com esse chiadozinho dele, ele pensa que é carioca!” 
Eu disse lá – e foi uma hora em que o Plenário todo 
riu: “Agora podem dizer porque o meu chiado tem um 
pouquinho de razão: passei a ser carioca!”.

Então, a partir do dia de ontem, não podem mais 
fazer essa crítica. Foi um belo evento. Estava lá o mo-
vimento sindical, o negro, o índio, os estudantes, os 
Correios, bancários, petroleiros, o pessoal da Varig, da 
Vasp, da Transbrasil, do chamado Aerus. 

Achei interessante, Senador Simon, que até hoje 
não resolvemos a questão do Aerus, mais de 500 já 
faleceram. Eles botaram uma faixa bem grande, que 
dizia: “Obrigado pela solidariedade, Senador Paim.” E 
não fizemos nada, na verdade. Não fizemos nada! Eles 
têm muito mais grandeza do que nós. Eles estavam lá, 
na galeria, uma parte lotada. Não fui à tribuna, pois, 
se eu falasse da tribuna, ficaria de costas para eles. 
Eu disse que falaria da Mesa onde eu estava e não da 
tribuna, em homenagem a eles. E eu disse que é uma 
luta de todos nós. Vamos continuar peleando, brigando 
junto ao Supremo, junto à AGU, junto aos Ministérios, 
para que se faça justiça. 

É isso, Sr. Presidente. Eu poderei falar em outro 
momento, com mais calma, sobre esse tema. Apenas 
refiro aqui que, no momento em que eu lá falava para 
grande parte do movimento social representado – os 
motoristas, o setor de transporte, também presente –, 
senti que havia uma energia muito boa naquele espa-
ço da Câmara dos Vereadores – bela Câmara de Ve-
readores, um prédio que, para mim, tem de se tornar 
patrimônio da humanidade! Todos riam, choravam, 
cantavam músicas de protesto. 

Eu disse, comentei com V. Exª: que bom, pare-
ce-me que a rebeldia, Senador Simon, está voltando. 
Parece-me que está voltando essa rebeldia dos jovens 
corajosos e dos idosos, que não acham que está tudo 
bem, como se vivêssemos no céu quase – nem no ca-
minho do céu, mas no céu! E essa pressão popular é 
legítima, terá de acontecer e vai acontecendo, sim, até 
que a gente consiga dizer que o nosso povo tem, de fato, 
o direito de viver, envelhecer e morrer com dignidade. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
Peço que considere, na íntegra, os meus pro-

nunciamentos.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS. Sem apanha-
mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Sena-
dores, a minha fala é em memória do ex-presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas (RS), Jorge de 
Freitas Lima, falecido no dia 19 de setembro de 2011. 

Freitas, 63 anos, estava hospitalizado desde agos-
to e não resistiu a complicações de uma pneumonia, 
ocasionando falência de múltiplos órgãos. 

Eu tenho muitas boas lembranças do companheiro 
Freitinhas, como a gente carinhosamente o chamava. 
Ele teve destacada participação na organização das 
primeiras chapas do sindicalismo combativo dos anos 
70 e 80 e também na construção da CUT e do Partido 
dos Trabalhadores (PT).
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Vale lembrar, que, em 1975, Canoas era área de 
“segurança nacional” por sediar a Petrobrás e quartéis 
da Aeronáutica e do Exército. Portanto, a vigilância era 
redobrada. Mesmo assim, isso não impediu o nosso 
Freitinhas, então com 27 anos, e caldereiro da antiga 
Coemsa (hoje Alstom), a se filiar no Sindicato. 

Freitas, exemplo de sindicalista, deixa um legado 
para as presentes e futuras gerações: a luta e a defesa 
intransigentes dos direitos dos trabalhadores. 

O companheiro Freitinhas tinha um jeito bonachão 
e que cativava a todos nós. Adorava contar causos e 
estórias. Ele sempre tinha uma palavra amiga quando 
nós precisávamos. 

Freitas deixa esposa, dona Marisa de Oliveira 
Lima, e dois filhos, Jeverton Alex e Mariele de Olivei-
ra Lima, advogados que hoje prestam assessoria ao 
movimento sindical. 

Sr. Presidente, rendo aqui a minha homenagem 
a este grande brasileiro e deixo minha solidariedade 
aos seus familiares e amigos. 

Vida longa aos ideais do sempre companheiro 
Jorge de Freitas Lima – o Freitinhas. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS. Sem apanha-

mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Sena-
dores, vou fazer um breve registro aqui desta tribuna 
sobre as greves que estão acontecendo hoje no país. 

A greve é um instrumento de luta, legítimo dos 
trabalhadores, porém deve e é sempre utilizado como 
recurso no processo de negociação.

Os desgastes psicológicos a que são levados os 
integrantes de uma determinada categoria em greve 
são enormes. 

Eu sempre falo que ninguém é favorável a uma 
greve e ela é o último recurso de uma negociação. 

Os trabalhadores dos Correios, os técnicos em 
educação e os bancários estão paralisados há vários 
dias. 

Os policiais civis do entorno do Distrito Federal 
permanecem em greve e os policiais do DF fazem pa-
ralisação de 24 horas nesta sexta-feira.

As reivindicações são justas: reposição da infla-
ção, aumento linear, aumento real, melhores condições 
de trabalho, entre outras. 

Mas não são somente essas categorias que es-
tão greve. Quem fizer uma rápida pesquisa na inter-
net vai poder constatar que nos estados não é muito 
diferente: servidores públicos, agentes penitenciários, 
metalúrgicos, construção civil, entre outros.

Até hoje a maioria dos estados não paga o piso 
dos professores. Essa importante categoria está em 
constante mobilização em todo o país. 

Outra situação ainda não resolvida é a dos bom-
beiros e policiais militares. A aprovação da PEC 300 é 
a principal reivindicação.

A Confederação Brasileira de Aposentados e 
Pensionistas (Cobap), juntamente com as federações 
estaduais, sindicatos e associações de base, prepara 
uma grande mobilização nacional para os dias 20 e 21 
próximos. Ocorreram protestos nas capitais dos esta-
dos e principalmente aqui em Brasília culminando com 
um grande ato em Calda Novas, Goiás, no Congres-
so Nacional dos Aposentados e Pensionistas as suas 
reivindicações englobam reposição da inflação com 
aumento real e uma alternativa ao fator previdenciário. 

Sr. Presidente, há um movimento silencioso de 
norte a sul, de leste a oeste, que aos poucos está to-
mando conta das ruas e alamedas do nosso país. Ca-
tegorias que não estão em greve ou paralisadas mo-
mentaneamente, estão se mobilizando, se organizando. 

Sei que não é nada fácil o processo de negociação 
e muito menos ainda a ação grevista. A minha experi-
ência como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos 
de Canoas me mostrou isso.

Estou na expectativa e torcendo para que os 
envolvidos cheguem a um acordo viável que não seja 
prejudicial a ninguém.

Por outro lado, eu lembro que, tramitam aqui nesta 
casa dois projetos de minha autoria que tem por ob-
jetivo regulamentar o direito de greve. O PLS 83/2007 
para o setor privado e o PLS 84/2007 para o setor 
público. Ambos estão na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ), aguardando a designação 
de relatores. 

Creio que o Congresso Nacional poderia apro-
veitar este momento e encaminhar a regulamentação 
do direito de greve. É função nossa, desta casa, e da 
Câmara dos Deputados, criar uma legislação segura 
neste sentido.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, gostaria de comentar nesta tribuna que 
recebi esta semana em meu Gabinete uma comitiva de 
lideranças e empresários da região serrana do Estado.

Na oportunidade me trouxeram um assunto da 
maior relevância, qual seja: uma proposta de federa-
lização da RSC 470.

Os graves e inúmeros acidentes ocorridos de-
monstram que são necessários investimentos que o 
Estado gaúcho está impossibilitado de arcar.

Em certos pontos da estrada as condições de 
tráfego são muito precárias.
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Além do que, a região abrangida pela trecho es-
tadual representa 27% do PIB gaúcho e abrange dois 
milhões e seiscentos mil habitantes.

A rodovia, inicialmente planejada para ser uma 
estrada federal (BR 470), acabou por ter um trecho 
estadual (RSC470).

São 472 km que fazem a ligação do município 
de Navegantes em Santa Catarina à Camaquã no Rio 
Grande do Sul.

É a principal “artéria” de ligação daquela região 
gaúcha ao centro do país.

Hoje pela manhã a comitiva que esteve aqui terá 
uma agenda com o Ministro dos Transportes, Paulo 
Passos, em Porto Alegre, que prontamente atendeu 
ao meu pedido de que os recebesse.

Inclusive o ministro deverá anunciar hoje em 
Porto Alegre a liberação de mais R$ 45 milhões para 
a Rodovia do Parque (BR 448).

Bem, Sr.Presidente, por fim, quero encerrar mi-
nha fala frisando que o pleito de federalização da RSC 
470 tem meu total apoio, pois a federalização do tre-tem meu total apoio, pois a federalização do tre-
cho estadual é estratégica para o Rio Grande do Sul 
e para todo o país, pois escoa a produção industrial e 
agrícola da região. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, muitas vezes um país se vê às voltas com 
o grave problema que é o desemprego. 

O relatório conjunto da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) e Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) mostrou que a 
desaceleração da economia mundial pode gerar um 
forte aumento no desemprego em 2012 nos países 
do G20.

O relatório afirma que a taxa de desemprego 
diminuiu durante 2010, embora de forma moderada, 
mas ressalta que o total de desempregados no mundo 
é de 200 milhões, o maior índice registrado durante o 
momento mais crítico da crise atual. 

A OIT e a OCDE acreditam que se, no futuro, 
as taxas de crescimento do emprego continuarem no 
nível atual de 1%, não será possível recuperar os 20 
milhões de empregos que os países do G20 perderam 
desde que a crise de 2008 começou, e as perdas ainda 
serão significativas em 2012. 

O diretor-geral da OIT, Juan Somavía, defen-
deu uma cooperação a nível mundial, a retomada dos 
compromissos feitos nas cúpulas do G20 e o foco nos 
empregos de qualidade durante a recuperação. 

Não resta dúvida de que o Brasil está se empe-
nhado de forma eficiente para vencer o desemprego. 

Nós tivemos um aumento na ocupação e tam-
bém um aumento real do rendimento do conjunto dos 
ocupados.

No período compreendido entre dezembro de 
2005 e 2010, o número de desempregados caiu 31,4% 
e o número de ocupados cresceu 12,7%.

Mas, ainda temos desafios a superar. Por exem-
plo, o Comunicado “Desemprego e desigualdade no 
Brasil metropolitano”, que o IPEA divulgou em fevereiro 
apontou que os que mais sofrem com o desemprego 
no nosso País fazem parte da população mais pobre.

Isso ficou evidenciado claramente nas seis princi-
pais regiões metropolitanas do país (São Paulo, Rio de 
Janeiro, Porto Alegre, belo Horizonte, salvador e Recife).

Em 2005 nós tínhamos um índice de 66,9% de 
desempregados pobres no total de desemprego. Em 
2010 houve uma queda neste sentido, mas os pobres 
continuam representando amais da metade dos de-
sempregados do país; quase 55% do total.

Sr. Presidente, hoje, na verdade, temos diante de 
nós um outro aspecto levantado pelo IPEA em recente 
boletim. É sobre a mão de obra no Brasil.

O IPEA afirma que um dos problemas levantado 
com freqüência nos debates públicos, é se o atual ciclo 
de desenvolvimento pode vir a ser afetado por estran-
gulamentos na oferta de força de trabalho qualificada.

A pergunta natural é: as demandas por qualifica-
ção estão aumentando mais aceleradamente do que a 
capacidade de qualificar trabalhadores? Elas são dife-
rentes das do passado? Ou seria a oferta que falha? 

Preocupado com essas questões, o IPEA vem 
estudando-as há alguns meses. Primeiro, pelo rápido 
crescimento dos níveis de emprego anteriores à crise 
de 2008, ao mesmo tempo em que as expectativas em 
relação à descoberta de petróleo do pré-sal aumen-
taram a demanda por pessoal altamente qualificado 
para o setor. 

Depois disso, a retomada da dinâmica econômica 
elevou os níveis de ocupação e de salários.

Da mesma feita vieram as queixas explícitas de 
que estariam rareando candidatos habilitados aos em-
pregos oferecidos. 

Bem, estamos diante de um Brasil em que: chega-
mos ao pleno emprego, a um considerável encolhimen-
to da informalidade e no qual temos vários segmentos 
realmente insatisfeitos com os níveis de competências 
dos recém-empregados.

Vamos pegar um setor analisado pelo Boletim 
Radar nº 12, do IPEA. Setor de engenharia. 

O Boletim dá conta de que em 2020, o Brasil terá 
1,5 milhão a 1,8 milhão de engenheiros. 

A tendência é de que a demanda por engenheiros 
no país continue crescendo e a estimativa é de que 
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em 2020 o Brasil precise de 560 mil a 1,16 milhão de 
engenheiros, dependendo do crescimento econômi-
co do país.

Bem, nós teremos até 2020 o nº suficiente de 
engenheiros para suprir a demanda prevista, mas não 
podemos esquecer do chamado “gargalo do desvio 
ocupacional”.

Em 2009, somente 38% dos formados em en-
genharia trabalhavam na área. Ou seja: seis em cada 
dez engenheiros atuam em outras funções que não 
engenharia. Há diversos engenheiros atuando como 
analistas financeiros, gestores, analistas empresariais.

A previsão não é animadora: supõe-se que em 
2020 esse número aumente para 45%. 

É possível que, em alguns setores como constru-
ção civil, mineração, petróleo e gás, haja um gargalo 
na oferta de profissionais, caso a economia cresça a 
níveis muito altos.

Segundo o Boletim do IPEA, as soluções mais 
imediatas para o problema passam por: aumento de 
salários; retenção dos profissionais em vias de se 
aposentar; retorno dos já aposentados para reduzir o 
problema da falta de experiência; capacitação e trei-
namento. 

Se pensarmos em medidas de longo prazo, as 
sugestões passam por: investimento em educação, com 
políticas de ampliação da oferta no sistema educacional 
e a garantia de formação básica com qualidade, a fim 
de aumentar o número de jovens aptos para o ensino 
superior e o mercado de trabalho.

O Boletim frisa que o esforço para melhorar a 
qualidade da educação básica deve estar no centro 
das atenções, pois com isso iremos, de forma pro-
gressiva, aumentar o número de jovens com potencial 
para ingressar em cursos superiores que formarão 
profissionais.

A pesquisa feita pelo IPEA com 2770 entrevis-
tados mostrou que 23,7% do total de desempregados 
acusaram a não qualificação como principal causa do 
desemprego.

De fato, meus caros, investir em educação é, 
como todos nós sabemos, o melhor caminho para tudo. 

Melhorando a educação vamos capacitar nossos 
jovens para o emprego; vamos diminuir a violência; va-
mos conscientizar sobre questões como preconceito, 
discriminação; vamos preparar cidadãos para a práti-
ca da cidadania.

Já falei aqui, por diversas vezes, do meu projeto, 
o Fundo de Desenvolvimento da Educação Profissio-
nal, FUNDEP - PEC 24/2005.

É unânime o pensamento dos educadores, dos 
trabalhadores e da classe patronal: a educação profis-
sional precisa contar com uma fonte segura de finan-

ciamento, não somente para sua manutenção, mas, 
principalmente, para sua expansão e desenvolvimento.

Esse projeto cria essa fonte.
Sr. Presidente, o acesso à qualificação deve es-

tar aberto a todos.
A qualificação profissional é uma justa exigência 

que os empregadores fazem. 
Mas, não quero terminar minha fala sem mencio-

nar outro apontamento que o levantamento do IPEA 
trouxe: 37,2% dos entrevistados com emprego formal 
disseram enfrentar situações de risco à saúde ou de 
morte no trabalho, mas menos da metade destes, 
43,2%, informaram receber adicional por insalubrida-
de ou periculosidade. 

Temos que qualificar nossa gente para o traba-
lho, mas nossos trabalhadores merecem respeito aos 
seus direitos e a sua integridade.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, quero registrar que estive no Rio de Janeiro 
ontem, 6 de outubro, para receber o título de Cidadão 
Honorário do Município.

Os componentes da Mesa foram:
Vereador Adilson Pires – proponente do título a 

mim concedido
Sra. Edna Rolan- Relatora da Conferência de 

Durban e Coordenadora de Igualdade Racial do Mu-
nicípio de Guarulhos

Sr. Carlos Alberto Caó – ex-deputado Federal e 
autor da Lei Caó

Dep. Federal Edson Santos – e ex-ministro da 
Igualdade Racial. 

Dep. Federal Benedita da Silva 
Senador Lindbergh Faria
Sr. Eloy Ferreira- Presidente da Fundação Pal-

mares
Sr. Carlos Fernando Gross – Presidente em Exer-

cício da FIRJAN
Estavam no plenário também representantes do 

Governador Sérgio Cabral, do Prefeito Eduardo Paes e 
dos Senadores Marcelo Crivella e Francisco Dornelles.

A CUT, UGT, Força Sindical, Nova Central Sindi-
cal, CGT e Fórum Sindical dos Trabalhadores também 
se fizeram presentes.

Assim como lideranças comunitárias, secretários, 
empresários, movimento negro, Educafro, movimento 
dos aposentados, da AERUS, movimento das pessoas 
com deficiência, motoristas, petroleiros, metalúrgicos, 
bancários, carteiros.

Após saudar a todos que lá estavam eu disse: 
Meu agradecimento especial ao vereador Adilson 

Pires, do PT, que me surpreendeu ao propor o título 
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de Cidadão Honorário do Município do Rio de Janeiro. 
Um abraço de quatro costados a todos os vereadores 
do Rio de Janeiro, muito obrigado, muito obrigado.

Meus amigos e minhas amigas.
Não é todo dia que a gente recebe uma home-

nagem como essa. Ainda mais, sendo desta cidade 
maravilhosa e do seu querido povo. 

Quando cheguei a esta casa e recebi de todos 
vocês aperto de mãos e abraços carinhosos a emo-
ção tomou conta.

Lágrimas, como bailarinas, deslizavam pela mi-
nha pele negra e se misturavam com a barba branca.

Neste mar de sentimentos parecia que eu esta-
va ouvindo a batida forte do tambor. Mas não era. Era 
o meu peito dizendo é o teu coração. Abraça o Rio. O 
Rio de Janeiro está te abraçando.

O que eu senti, e ainda estou sentido, pode ser 
comparado à eternidade do primeiro beijo... Ficará 
para sempre guardado nos escaninhos da minha alma.

Para mim está sendo um dia de graça. 
Aqui Deus pintou uma aquarela de sonhos e ver-

dades para que homens e mulheres pudessem cons-
truir os seus próprios caminhos e alcançar o horizonte. 

Vocês já se deram conta que aqui é o espelho 
do nosso país? Da nossa história, gestos, faces. Que 
aqui os negros, os brancos, os índios, enfim todas as 
etnias e raças se encontram na mais bela de todas as 
caminhadas, a da vida.

Escutem: é a voz do morro, do povo, das fábricas, 
das construções, do samba, do chorinho de letras lin-
das que aqui se irmanam em uma só canção e ritmos 
com seus maxixes, forrós, vanerão...

A música clássica se entrelaça com o arco íris 
do carnaval, do rock, do progresso, do trabalho, dos 
estudantes e da cultura de paz. 

Aqui é o lugar da poesia que brota do infinito 
como aquelas loucas caravelas que navegam e nave-
gam em busca de portos seguros e praias tranqüilas.

Quem de nós esquecerá o Rio do combate a di-
tadura, o Rio das Diretas Já, da Garota de Ipanema de 
Tom Jobim e Vinicius de Moraes, do Cristo Redentor, 
do Corcovado, do Maracanã que é palco de vitórias 
e derrotas. 

Rio de Janeiro, aqui o povo faz o teatro da vida 
a cada segundo, a cada dia, a cada chuva chovida, a 
cada grito gritado tantas vezes, mas que o nosso país 
ainda não viu como devia. 

O Rio de Janeiro, esta obra linda do Senhor do 
Universo, deveria se chamar de “Capital Mundial do 
Turismo”.

Lembro que foi daqui, “das pedras pisadas do 
cais”, que vocês testemunharam a mais brasileira de 

todas as lutas populares contra a opressão, a injustiça 
por igualdade social e por Liberdade.

Gestos como este, de indignação e coragem, é 
que mudam o curso da história.

Salve João Cândido! Salve o Navegante Negro!
Creio que também vem daí esses nossos atavis-

mos, essas nossas inquietudes, desassossegos, essas 
insônias que nos chamam ao combate... a rebeldia que 
está no nosso sangue, na nossa mente.

É que fazem eco pela geografia sagrada do nos-
so Brasil querendo um país com direitos e oportuni-
dades iguais para todos é o que buscamos e por isso 
que lutamos.

Ao agradecer esta homenagem que me foi pres-
tada por esta casa, reafirmo que para mim hoje é um 
dia de graça, como deveria ser um dia de graça para 
todos os brasileiros.

Que os versos de Candeia, na plenitude da sua 
brasilidade, continuem iluminando a todos nós.

“Negro acorda é hora de acordar / Não 
negue a raça / Torne toda manhã dia de graça /

Negro não se humilhe nem humilhe a 
ninguém / Todas as raças já foram escravas 
também /

E deixa de ser rei só na folia / e faça da 
sua Maria uma rainha todos os dias /...

E cante o samba na universidade / E 
verás que seu filho será príncipe de verdade.

Que cada um de nós jamais, jamais es-
queça, das nossas raízes, de onde viemos, 
porquê estamos aqui e porquê lutamos.

Vida longa à Pátria Mãe África
Vida longa a nossa Pátria O Brasil
Vida longa ao Povo do Rio de Janeiro.
Vida longa a brancos, negros e índios, 

que lutam pela igualdade, liberdade e justiça 
social.”

Muito, Muito obrigado!”

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS. Sem apanha-

mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Sena-
dores, quero registrar que, na próxima segunda-feira, 
vamos promover, na Comissão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa, debate sobre o pagamento 
de horas extras aos empregados e a inclusão do ponto 
eletrônico em empresas. 

A audiência foi motivada em decorrência do Proje-
to de Decreto Legislativo 593 de 2010, do Senado, que 
susta os efeitos da Portaria nº 1.510, de 21 de agosto 
de 2009, do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego.

A portaria 1.510/2009, do Ministério do Trabalho, 
regulamenta o registro do ponto eletrônico, como forma 
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de controle da jornada de trabalho e passará a vigorar 
efetivamente a partir de 01/01/2012. 

Foram convidadas as seguintes autoridades:
Carlos Roberto Lupi- Ministro de Estado do Mi-

nistério do Trabalho e Emprego – MTE
Rosângela Silva Rassy- Presidente do Sindicato 

Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho- SINAIT
Luís Antônio Camargo de Melo- Procurador Geral 

do Trabalho- Ministério Público do Trabalho
Renato Henry Sant’Anna- Presidente da Asso-

ciação Nacional dos Magistrados da Justiça do Traba-
lho - ANAMATRA

Carlos José Ribas D’ávila- Professor do curso 
de Engenharia Eletrônica e de Computação da UFRJ

Sebastião Vieira Caixeta- Presidente da Associa-
ção Nacional dos Procuradores do Trabalho

Robson Braga de Andrade- Presidente da Con-
federação Nacional da Indústria- CNI

Artur Henrique da Silva Santos- Presidente da 
Central Única dos Trabalhadores- CUT

Wagner Gomes- Presidente da Central dos Tra-
balhadores do Brasil- CTB

Ricardo Patah- Presidente da União Geral dos 
Trabalhadores- UGT

José Calixto Ramos- Presidente da Nova Central 
Sindical de Trabalhadores- NCST

Antônio Neto- Presidente da Central Geral dos 
Trabalhadores do Brasil- CGTB

Paulo Pereira da Silva- Deputado Federal e Pre-
sidente da Força Sindical

Francisco Calasans Lacerda- Presidente do Sin-
thoresp

José Valedor- Presidente do MC Donald’s
Pedro Parizi- Diretor de Relações Governamen-

tais do MC Donald’s
Quero esclarecer que fizemos convites ao Pre-

sidente e ao Diretor de Relações Governamentais do 
MC Donald’s a fim de que eles possam apresentar o 
contraponto em relação a um vídeo que recebemos 
sobre a situação dos trabalhadores do MC Donald´s.

As denúncias são graves e segundo os que viram 
as imagens, a empresa está cometendo um verdadeiro 
atentado aos princípios da dignidade humana. 

O vídeo foi produzido pelo Sinthoresp (Sindica-
to dos Trabalhadores em Hotéis, Apart Hotéis, Flats, 
Restaurantes, Bares, Lanchonetes e Similares de São 
Paulo).

Até o momento, a assessoria do MC Donald´s 
não confirmou sequer a presença de um represen-
tante. Depois não digam por aí que não convidamos!

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Senador Paulo Paim, V. Exª será atendido na 
forma do Regimento.

Concedo a palavra neste momento ao Senador 
Blairo Maggi, por permuta comigo. 

Tem V. Exª a palavra.
O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a esta tribuna 
nesta manhã de sexta-feira para falar um pouco sobre 
o Código Florestal, que estamos discutindo nesta Casa.

Tenho sido um dos frequentadores deste debate. 
Acho que não perdi nenhuma das audiências públicas 
realizadas até hoje nesta Casa e, aliás, já foram deze-
nas, quase centenas delas.

Tivemos a oportunidade de ouvir desde produ-
tores, associações, cientistas, por meio da Embrapa, 
da SBPC, enfim, os ambientalistas, os apaixonados de 
um lado, de outro. E esta Casa, diferentemente do que 
aconteceu na Câmara Federal, tem feito um debate 
sem as paixões e sem as pressões que havia naque-
le momento na Câmara Federal, que eram legítimas 
também porque esse projeto do Código Florestal vem 
sendo discutido na Câmara há mais de doze anos. 
Portanto, muitos parlamentares se debruçaram sobre 
esse evento, alguns que não se encontram mais en-
tre nós, uns porque morreram, outros porque não têm 
mais o mandato, mas que trabalharam efetivamente 
para fazer uma mudança no Código Florestal brasileiro 
para adequá-lo aos tempos em que estamos vivemos.

Eu mesmo, como Governador do Estado de Mato 
Grosso, sentia a necessidade, porque não tínhamos, 
até 2004/2005, um Código Florestal que nos atendesse. 
O Ministério Público, nas suas ações e na suas incum-
bências, tem que ser o fiscal da lei e, portanto, muitas 
ações, centenas ou milhares de ações eram impetra-
das contra os produtores do Estado do Mato Grosso. 
Independente de serem grandes, médios ou peque-
nos, todos acabam sofrendo e, como se diz na gíria, 
entupindo a Justiça por demandas que são infinitas.

Então, nós, lá no Estado, fizemos um programa 
chamado MT Legal (Mato Grosso Legal), que foi inicial-
mente observado em um Município do Mato Grosso, 
o Município de Lucas do Rio Verde, que fez programa 
Lucas Legal. A partir do Município de Lucas do Rio 
Verde, transformamos aquela experiência embrionária 
daquele Município num programa estadual.

Chamamos para esse programa todos os ato-
res envolvidos – Ministério Público Estadual, Ministé-
rio Público Federal, produtores, chamamos as ONGs 
ambientalistas, as ONGs dos setores produtivos – e 
colocamos todos à mesa, inclusive o Tribunal de Justi-
ça do Estado, e abrimos as dificuldades que o Estado 
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estava vivendo naquele momento. Não dava mais para 
seguir adiante com aquela legislação. 

E dentro, amparado obviamente pela Constituição 
e pelas leis federais, nós buscamos uma flexibilização, 
buscamos uma forma de fazer com que os produtores 
de Mato Grosso – e mais uma vez insisto: independen-
te do seu tamanho – pudessem comparecer ao órgão 
estadual, fazer a sua regularização, sem que fossem 
multados pela apresentação da sua irregularidade. 

Até aquele momento, quando, qualquer produtor 
chegasse à Secretaria de Meio Ambiente e se apresen-
tasse, de forma espontânea, dizendo “Eu estou aqui 
para refazer, eu quero me adequar à nova lei. Portanto, 
eu tenho passivos ambientais na minha propriedade”, a 
primeira obrigação do servidor de carreira da Secretaria 
de Meio Ambiente era abrir um laudo de fiscalização 
e aplicar uma multa sobre o ilícito que esse cidadão 
estava querendo regularizar. Portanto, todos queriam 
ficar longe da Secretaria, porque imediatamente isso 
iria se transformar em uma multa. 

Então, a partir desse entendimento com os Mi-
nistérios Públicos Estadual e Federal e com as demais 
entidades – e com a vontade do Governo–, chegamos 
à conclusão de que poderíamos fazer um programa 
chamado MT Legal. E o fizemos, dando prazos para 
os produtores, que teriam três anos para se apresen-
tar e fazer a sua declaração, sem a multa. Também 
o fizemos, entendendo de que o passivo poderia ser 
legalizado fora da sua propriedade, comprando uma 
outra propriedade ou pagando ao Governo do Esta-
do, em reais, em dinheiro, o seu passivo, para que o 
Estado pudesse ressarcir aqueles parques estaduais 
que foram criados, decretados pelo Governo e que não 
haviam sido pagos. Portanto, o Estado tinha um débito 
com esses antigos proprietários. 

Assim, criamos um mecanismo e vimos que o 
Estado do Mato Grosso começou a andar numa nova 
direção. Convocamos os setores produtivos para que 
se apresentassem à Secretaria, pois não iriam receber 
multas, e fizemos um grande acordo no sentido de que 
as APPs que estavam ocupadas pela pecuária, pela 
agricultura, quer seja de soja, de cana, de algodão ou 
mesmo pela pequena agricultura, fossem devolvidas 
à natureza, que fosse feito o fechamento dessas áre-
as. Não poderíamos mais admitir a produção naquele 
momento. Então, conseguimos caminhar. 

Numa das viagens, numa das audiências públi-
cas que Aldo Rebelo, então Relator da matéria, fez 
no Mato Grosso junto com outros Parlamentares, eles 
conheceram essa experiência de Mato Grosso. Para 
nossa felicidade, a gente vê que o Código Florestal, 
que chegou aqui ao Senado e que estamos discutin-
do, observa muito do que foi feito no Estado de Mato 

Grosso. Mas havia lá uma dificuldade: o limite da nos-
sa vontade era a lei nacional. Quem pode mexer na 
lei nacional é o Congresso Nacional, a Câmara e o 
Senado. Desse modo, houve coisas que queríamos 
fazer, mas que não pudemos porque havia barreiras 
como, por exemplo, o tema da pequena propriedade 
rural, daqueles que têm vinte hectares, dez hectares, 
dois hectares, ao qual me referi em uma das audiências 
públicas que fizemos esta semana aqui no Senado Fe-
deral. Se for seguida a regra do Código Florestal neste 
momento ou mesmo a mudança proposta no Código 
Florestal, mudança que atende à grande maioria dos 
produtores, não serão atendidos os pequenos produ-
tores rurais do Brasil.

Esta semana recebemos um pessoal de Minas 
Gerais ligado à área do café que veio fazer uma apre-
sentação. Eles têm uma cooperativa, a Cooxupé, que 
foi aqui apresentada pelo Sr. Éder Ribeiro dos Santos. 
Vários slides foram mostrados. A Cooperativa deles 
tem de 2 mil a 2.500 associados. A média de produção 
é de menos de 200 sacas de café por cada produtor. 
Portanto, são todos pequenos produtores. 

Mas chamou-me a atenção especificamente um 
caso. Foi apresentado o sítio Espírito Santo, que não 
é no Espírito Santo, mas no Estado de Minas Gerais. 
Esse sítio é do Sr. Donizete Evangelista e tem uma 
área de 2,3 hectares, no Município de Cabo Verde, em 
Minas Gerais. Essa propriedade é interessante como 
exemplo, Sr. Presidente, Srs. Senadores e quem está 
me assistindo em casa, que às vezes mora na cidade 
e não tem dimensão do que isso significa para sua 
própria vida na cidade, porque a agricultura de horti-
frutigranjeiros e a maioria do leite e dos derivados de 
leite que nós usamos nas nossas casas, no dia a dia, 
vêm dessas pequenas propriedades, assim como o 
café que tomamos todos os dias nas nossas casas.

Essa propriedade especificamente, de 2,3 hecta-
res, tem 1,6 hectares de café plantado e tem de reserva, 
de APP, que é a área de preservação permanente, que 
você tem que deixar ao longo dos rios, 0,2 hectares. 
E ela tem de pastagem, certamente para manter uma 
cabeça de gado, uma vaca, mais uma bezerra, para 
manter aquela família que vive ali, 0,36 hectares; ela 
não tem reserva legal nenhuma, quer dizer, ela foi toda 
ocupada, e ocupa, para benfeitorias na atividade, 0,14 
hectares, quer dizer, menos de 0,2 hectares. 

Então, é uma pequena propriedade. E se fosse 
se adequar, como disse antes, ao Código Florestal 
anterior, e a este também, porque para essa pequena 
propriedade as coisas não mudam muito, simplesmen-
te esse cidadão teria que sair, Senador Mozarildo. Ele 
teria de sair da propriedade, ele não poderia ficar lá 
porque ele teria que devolver cem por cento da área 
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de café, teria que devolver 1,9 hectares para preser-
vação permanente e ele teria que deixar 0,4 hectares 
para reserva legal. Portanto, no final das contas, ele 
teria que sair da propriedade, um pequeno produtor, 
e ainda ficaria devendo 0,06 hectares para recompo-
sição da reserva legal.

Quer dizer, esse tema – e estou citando só esse 
exemplo, mas há n exemplos apresentados pela coo-
perativa de Cooxupé que demonstram que nós, se não 
tomarmos cuidado, se não tomarmos cuidado, vamos 
fazer um êxodo rural, vamos fazer com que milhares e 
milhares de pequenos agricultores tenham que deixar 
o campo. E irão para onde? Irão para os programas 
sociais do Governo? 

Isso quer dizer que a sociedade brasileira – você 
que me assiste em casa, neste momento – terá de 
pagar um imposto para fazer com que esse produtor 
que hoje coloca café e leite na sua casa, na sua mesa, 
para que ele tenha uma salário, condições de sobrevi-
ver na vida. Quer dizer, isso é inadmissível; isso, nós 
não podemos aceitar.

Então, o novo Código Florestal, discutido na Câ-
mara veio com uma modificação interessante que re-
solve esse problema: que é dar às pequenas proprie-
dades, de até quatro módulos fiscais, a possibilidade 
de deixá-las da forma como está, sem a reserva legal; 
mas ainda não fala da permanência da forma como 
está na questão das APPs.

Eu tenho defendido...
O Senador Mozarildo quer fazer um aparte?
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB - RR) – No 

momento em que V. Exª achar oportuno.
O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Eu acho 

oportuno agora.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB - RR) – Pois 

bem. Eu queria cumprimentar V. Exª e os relatores, 
tanto o Senador Jorge Viana quanto o Senador Luiz 
Henrique, e, sobretudo, o Deputado Aldo Rebelo pelo 
grande esforço que fez na Câmara para construir um 
Código, que eu nem gostaria que fosse chamado de 
florestal, porque, ao pé da letra, se é florestal, só cui-
da de floresta, e não é verdade; cuida muito mais de 
seres humanos, porque trata de como é que vai pro-
duzir aquele pequeno produtor na agricultura ou na 
pecuária; cuida, sobretudo, de ver regiões enormes, 
como é a nossa Amazônia, sem levar em conta os ci-
dadãos e cidadãs que estão lá, os índios e não índios. 
Portanto, tem de ser uma lei, primeiro, que seja justa, 
porque senão não será uma lei; segundo, que tenha 
bom senso, senão também não será uma lei; terceiro, 
que seja uma lei que não queira punir para trás, até 
porque fere o princípio jurídico fundamental de que uma 
lei não pode retroagir para prejudicar; e também que 

leve em conta as imensas diferenças regionais deste 
país. O meu Estado, por exemplo – nem não vou entrar 
no mérito de outros –, é um Estado da Federação que, 
com 225 mil quilômetros quadrados, tem mais de 70% 
de áreas federais: reservas indígenas, mais de 50% 
do Estado; reservas ambientais, ecológicas, etc, mais 
as áreas institucionais das Forças Armadas – Exérci-
to, Aeronáutica – e o fato de que quase todo o Estado 
está na faixa de fronteira; portanto, sofre uma imensa 
restrição. Mas, lá mesmo, o Governo Federal assentou 
inúmeras famílias por intermédio do Incra, e o condi-
cionante da época era o seguinte: o cidadão tinha que 
desmatar no mínimo 50% para ter o título definitivo. E 
aí, como fica a situação daquela família pequena que 
vive da produção? Como ficam mesmo os médios e 
até os grandes, porque não temos grandes produtores 
em Roraima? Como é que ficam? Temos que ter uma 
regra adequada. Por exemplo, pretendo apresentar uma 
emenda – sei que já existe algo nesse sentido – que 
estabeleça que os Estados que têm grandes reservas 
já demarcadas tenham tratamento diferenciado. Penso 
que as reservas legais nesses Estados, no caso do 
meu Estado, na Amazônia, não podem ser de 80%. V. 
Exª deu o exemplo de um pequeno agricultor que vai 
ter que sair da terra e que ainda vai ficar devendo ter-
ra; vai ter que comprar terra para dar à União. Então, 
realmente, não pode ser um Código, repito, que tem 
até, no meu entender, nome inadequado. Deveria ser 
Código de Uso do Solo, e não Código Florestal, por-
que trata de cerrado também, trata de pampa, trata de 
tudo. Não pode ser realmente. Mas não tenho aversão 
ao tema. Ao contrário, com a minha cabeça de médico, 
tenho preocupação com o ser humano. Como vai ficar 
o ser humano que está no meu Estado, que está no 
Nordeste, que está no centro-oeste do seu Estado, que 
está no Sul? Como vai ficar esse pequeno produtor, 
como deu V. Exª o exemplo, que produz café, que pro-
duz maçã; e lá na Amazônia, cujos produtores produ-
zem basicamente os alimentos mais simples, que são 
a mandioca, frutas etc.; e a pecuária, no meu Estado, 
que está nos lavrados, chamados campos naturais? 
Espero, portanto, que o Senado conclua um trabalho – 
tenho certeza disso – e que seja equilibrado, que volte 
para Câmara com um consenso. Que possamos ter 
essa lei logo, até porque esse clima que se criou gera 
uma insegurança jurídica muito grande, tanto para o 
pequeno quanto para o médio e o grande produtor. E 
o Brasil não pode pegar a corda ou admitir a pressão 
de instituições internacionais que não querem ver o 
Brasil ser um grande produtor nem de grãos, muito 
menos ser um grande fabricante de produtos desses 
grãos. Quero, portanto, cumprimentar V. Exª e dizer 
que estou de pleno acordo. Temos que fazer uma lei 
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moderna, justa e que não seja uma lei de governo, mas 
do Estado brasileiro, para durar o máximo possível. 

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Muito obri-
gado, Senador Mozarildo. 

Quanto à sua preocupação com o Estado de Ro-
raima, o senhor tem toda razão. Quase 60% ou mais 
de 60% do território já são de reserva indígena ou de 
reservas ambientais, quer dizer, já estão protegidos. 

Portanto, existe nesse PLC que veio para cá um 
dispositivo que fala a mesma coisa para os Municípios. 
Para os Municípios que tenham mais de 50% da sua 
área em reserva já acertada, catalogada, existe um 
dispositivo que dá oportunidade para que se possa 
usar mais de 20% das propriedades. Isso só pode ser 
feito na Amazônia.

Então, o senhor tem toda razão. Deve mesmo 
apresentar a emenda. Conte com a minha solidarieda-
de em uma emenda específica neste assunto, porque, 
se não me engano, o Estado de Roraima tem em tor-
no de 12% a 13% de terras disponíveis para todas as 
atividades. O resto já está comprometido com alguma 
coisa na questão ambiental.

Então, eu gostaria de seguir o meu raciocínio. 
Eu parei exatamente na questão do pequeno produ-
tor. Se não firmarmos a nossa posição no Senado com 
a posição que veio da Câmara de dar aos pequenos 
produtores a possibilidade de até quatro módulos fis-
cais de permanecerem em sua propriedade na forma 
como se encontra atualmente, nós teremos, como já 
disse, uma condição muito desfavorável.

E por que falo aqui da questão dos quatro módu-
los fiscais? Porque existem colegas nossos, uma boa 
parte dos colegas aqui do Senado tem o entendimen-
to – e o Governo tem esse entendimento, e teremos 
de debatê-lo com muita veemência – de que só valem 
esses quatro módulos para a agricultura familiar. 

Mas existe uma diferença muito grande entre o 
que é agricultura familiar e o que é uma agricultura em 
uma pequena propriedade como essa de 2,3 hectares. 
Essa propriedade de 2,3 hectares, no conceito de agri-
cultura familiar, não se enquadra, porque a agricultura 
familiar é aquela da qual o cidadão, com suas próprias 
forças, sem a dependência de um outro agregado ou 
empregado na propriedade, tira o seu sustento. 

Então, a agricultura familiar é uma coisa mui-
to específica, e não abarcaríamos esses pequenos 
produtores a que estou me referindo de 2, 3, 5, 15 de 
20 hectares sem falar das outras atividades agrícolas 
que nós temos.

Para encerrar esse capítulo da Cooxupé, quero 
dizer que eles têm atuação em 63 Municípios; eles têm 
12.060 cooperados. É, portanto, uma amostra muito 
interessante do que estão fazendo aqui. Eles fazem no 

sul de Minas, fazem no cerrado e no Estado de São 
Paulo. Então, passa dos 224 dos Municípios aqueles 
onde eles têm atuação. 

Sem falar, Senador Paulo Paim – que preside a 
Mesa neste momento –, da agricultura do Rio Grande 
do Sul, da serra gaúcha, onde temos também cente-
nas de milhares de pequenos produtores; produtores 
de uva, que fazem o vinho da serra gaúcha, que fazem 
ali todo um estilo de vida, Senador Pedro Simon. Pre-
cisamos olhar por eles também. Precisamos olhar por 
aqueles que estão em Santa Catarina, que produzem 
a maçã, que estão ali também produzindo em outras 
áreas, ocupando, principalmente, aquelas áreas mais 
montanhosas.

Então, em relação a esse Código Florestal que 
estamos discutindo, como disse, tive a oportunidade 
de ouvir dezenas de pessoas nesta Casa. E o meu 
entendimento, depois que ouvi todo mundo aqui, é de 
que realmente nós vamos construir um projeto que 
seja responsável, que não traga uma confusão maior 
no campo do que a que nós temos hoje.

É claro que também temos de pensar na agri-
cultura, na grande agricultura. Mas, principalmente no 
que se refere à agricultura de Mato Grosso, Estado 
que represento aqui neste Senado, não vejo grandes 
dificuldades para que possamos nos adequar, nem no 
Código antigo, nem no Código novo, que vem, porque 
essa foi uma ocupação mais recente. Portanto, há con-
dições de se fazer isso, desde que se observe a lei da 
época em que foi feita a conversão e se dê oportunida-
de aos produtores de se legalizarem pela lei da época 
em que se fez a conversão. Nós não temos problema, 
mas também é algo que está sendo discutido no Có-
digo, praticamente consolidado dentro do conceito do 
Senado Federal. 

Então, eram essas as minhas colocações para 
chamar a atenção, porque muitos vendem uma imagem 
muito distorcida do que vai acontecer no Código Flo-
restal, e a população urbana, que é a grande maioria 
do nosso País hoje, perdeu um pouco o contato com 
aquilo que acontece no campo. As crianças, hoje, não 
veem mais alguém tirar leite de uma vaca. Elas não 
veem mais uma criação de galinhas, como se via an-
tigamente, de suínos ou coisa parecida. 

Então, a impressão que tem quem vive nas cida-
des é de que tudo nasce e tudo está pronto na gôn-
dola do supermercado. É como se tudo fosse feito na 
indústria, e não tivéssemos necessidade da ocupação, 
do uso da terra, das pessoas ali trabalhando, depen-
dendo das chuvas na hora certa, dependendo do sol 
na hora certa, dependendo de boas estradas para que 
esses produtos possam sair do interior e chegar até 
aos centros de distribuição, chegar ao supermercado e 
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ganhar aquelas caixinhas bonitinhas, ganhar toda uma 
embalagem que nos atrai para comprar as coisas no 
supermercado. Atrás disso tudo, sempre há um pro-
dutor rural, que precisa ser atendido pela legislação 
que nós estamos fazendo aqui, no Senado Federal.

Então, quero agradecer ao Presidente Paulo Paim 
a oportunidade e agradecer ao Senador Mozarildo por 
ter feito a troca comigo no horário de falar, já que tenho 
um compromisso fora, neste momento. 

Muito obrigado a todos e um bom fim de semana.

Durante o discurso do Sr. Blairo Maggi, o 
Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Cumprimentos ao Senador Blairo Maggi pelo 
seu pronunciamento, sempre equilibrado, tranquilo e 
que busca uma saída que atenda a todos, os peque-
nos, médios e os grandes produtores. S. Exª também 
é preocupado com o meio ambiente. 

Parabéns pelo discurso de V. Exª!
Pela ordem de inscrição, neste momento, a pala-

vra é do meu querido amigo Senador Pedro Simon e, 
depois, do meu querido amigo Mozarildo Cavalcanti.

Enquanto o Senador Simon chega à Mesa, eu 
queria só dizer que não citei da tribuna, mas estava no 
meu pronunciamento, que o Ministro dos Transportes é 
o Ministro Paulo Passos, que atendeu a essa demanda 
de receber uma televisão gaúcha, lá no Rio Grande, 
sobre a federalização da BR.

Senador Simon, com a palavra.
Permita-me. A assessoria lembra, e V. Exª faria 

uma homenagem da tribuna ao Senador Simon, um 
símbolo, eu diria, da democracia e desta Casa. Ele já 
foi Governador, Senador.

Estão aqui conosco os alunos do 6º e do 9º ano 
do ensino fundamental do Educandário Espírita de 
Anápolis.

Senador Simon, com a palavra. 
Obrigado pela tolerância.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Prezado Presidente, meu amigo Paim; prezados 
Senadores; prezados jovens, no combate à corrup-
ção, não se pode deixar vazia a trincheira desta luta. 
É que, no outro lado dessa luta, corruptos e corrupto-
res não dão trégua.

Existem teses que dão conta de que a corrupção 
criou uma espécie de espírito de corpo que move a 
burocracia pública; que sem ela, nos moldes atuais, a 
máquina emperra. A máquina do Estado, nos moldes 
atuais, para sem a corrupção; que essa mesma corrup-
ção, em doses adequadas, azeitaria as engrenagens 

do serviço público. Segundo eles, o Brasil não pode 
viver sem corrupção. O negócio é ajustar a dosagem, 
que, às vezes, é exagerada. 

O noticiário já deu conta inclusive de empresá-
rios, Senador Paim. Hoje, um grande número de em-
presários coloca naturalmente a corrupção na lista das 
despesas. No custo da produção, há matéria-prima, 
empregados, impostos e corrupção – tantos por cento 
de corrupção. Isso já seria feito naturalmente por qual-
quer empresário. Lá está mão de obra, lá está custo 
de energia elétrica, lá estão os insumos, lá estão os 
impostos e tantas outras questões. E, na rubrica, em 
outros custos, estaria a corrupção. 

É por isso que, antes de falar em corrupção, eu 
me refiro à ética. Para a ética, não pode haver con-
tabilidade. Não existe meia ética, ou ética relativa, ou 
ética parcial. No caso, ou se é ético, ou não se é. Não 
existe meio termo.

Assim falando, quem sabe eu possa colocar a tal 
pretensão pelo menos nos meus sonhos.

Por enquanto, no que se refere ao mundo políti-
co, a ética mais se parece com um sonho de verão; a 
corrupção, um pesadelo. 

Meus irmãos, isso não me impede de continuar 
sonhando e sonhar desperto com um país onde o di-
nheiro público não se esvazia pelos ralos da corrup-
ção, mas que financie as grandes mazelas que ainda 
nos colocam no rodapé das disparidades sociais em 
todo o planeta.

O Brasil sem corrupção seria um país sem anal-
fabetos. 

O Brasil sem corrupção seria um país sem a falta 
de material hospitalar, sem a falta do material hospitalar 
mais básico para curetar a dor de quem amarga horas 
a fio, dias até na fila do atendimento médico. 

O Brasil sem corrupção seria o país sem a loteria 
macabra que, à porta do hospital, do hospital público, 
escolhe quem deve viver e relega quem pode morrer. 

O Brasil sem corrupção seria um país onde de-
terminadas doenças não teriam passagem de volta. 

O Brasil sem corrupção seria um país sem cor-
rupção, seria um país sem a insegurança de nossas 
ruas e, pior, de nossas casas e de nossas famílias. 

O Brasil sem corrupção seria um país construído 
sobre os alicerces da cidadania. 

O Brasil sem corrupção seria o país não apenas 
dos altares, mas o da mesa de comunhão. É por isso...

V. Exª está pedindo um aparte? Com o maior 
prazer.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Esta-
va aguardando um momento que V. Exª achasse pro-
pício. Quero dizer que essa introdução que V. Exª faz 
mostra muito claramente uma coisa: se não houvesse 
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corrupção, tantas mazelas que nos afligem estariam 
corrigidas. E é verdade. Disse uma vez aqui, em apar-
te não sei a quem, a outro Senador, que a Presidente 
Dilma tem um slogan: país rico é país sem miséria. 
Mas a miséria é alimentada pela corrupção. E V. Exª 
está colocando isso de maneira muito didática. Uma 
outra frase que V. Exª disse, muitas vezes me ques-
tionam também: fulano de tal ou o Senador fulano ou 
o Deputado beltrano é muito mais eficiente, porque 
traz dinheiro para cá, faz isso, faz aquilo. Ele rouba, 
mas faz. A sociedade se acostumou... Aliás, deste 
“rouba, mas faz” lá de trás se ouve falar, oriundo lá de 
São Paulo. Mas precisamos realmente... V. Exª disse 
que parece que é um sonho acabar com a corrupção. 
Eu me lembro – não sei de quem é a frase – de que 
“sonho que se sonha só é apenas um sonho”, mas V. 
Exª não está sozinho nesse sonho. Há muita gente no 
Brasil sonhando não diria com a erradicação, mas pelo 
menos com uma drástica redução da corrupção neste 
País. Portanto, um sonho que é sonhado por muitos 
vai transformar-se realidade. V. Exª vem comandando 
esse trabalho e – tenho certeza – tem alguns adeptos 
abertos, mas muitos adeptos silenciosos. Espero que 
esses silenciosos passem também a falar. Parabéns 
pela luta de V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Mui-
to obrigado pelo apoio que V. Exª vem dando a essa 
campanha, inclusive, viajando conosco, participando 
das reuniões, desde a primeira, em que nos dirigimos 
ao Senador Paim e, na Comissão de Ética, traçamos 
uma caminhada que, graças a Deus, estamos seguin-
do. Obrigado a V. Exª.

É por isso que vale a pena sonhar. É por isso 
que vale a pena despertar. Sonhar acordado, de olhos 
abertos, para que se possa agir e realizar esse mes-
mo sonho.

Por muito tempo, lutamos contra a tortura nos 
submundos do poder. Parecia que democracia era tão 
somente um sonho distante.

Ah, se eu pudesse mostrar a esses jovens de hoje 
a pouca expectativa em relação àquela ditadura militar, 
sem voto, sem gente, sem autoridade, com tortura, com 
violência, com tudo mais, que parecia que não teria 
fim... E nós sonhávamos em terminá-la! E o sonho da 
mocidade se transformou em realidade e ela terminou.

Parecia um sonho distante a democracia, mas o 
povo acordou. Não fomos nós, congressistas, aqui no 
Congresso Nacional, não foi a classe política o fator 
principal daquela caminhada. É claro que o grupo que 
resistiu, vereadores, parlamentares, gente simples, que 
não se dobrou, que lutou, que persistiu, foi importante, 
mas o tempo passaria e a vitória não chegaria.

Quando os jovens foram para a rua, quando o 
povo acordou, quando o povo acreditou, os jovens de 
cara pintada empurraram os militares e seus tanques 
de volta para os quartéis e derrotaram os generais di-
tadores de plantão.

Restauramos a liberdade, mas, infelizmente, os 
submundos do poder não foram totalmente desativados. 
A tortura agora se chama analfabetismo, dor e fome. 
A tortura é o sair sem saber se vai voltar, é imaginar 
no semelhante um meliante. Quem nutre essa mesma 
tortura dos nossos tempos é a corrupção. Quem a em-
bala é a falta de ética. Quem a protege é a impunidade.

Restauramos a liberdade. O sonho se realizou. É 
hora, portanto, de resgatarmos a ética para que possa-
mos acordar desse pesadelo que ainda nos assombra.

A população brasileira já não suporta mais tan-
tas e tamanhas manchetes, manchetes de capa, na 
primeira página, dando conta dos desvios do dinheiro 
cunhado com o suor do trabalhador. Já não suporta 
principalmente as mazelas da corrupção, quando se 
sabe que nem todas elas aparecem nas manchetes; 
no máximo, escamoteiam-se em páginas internas. Já 
não suporta mais os desvios de conduta que se es-
condem até mesmo nos pés da página. 

A corrupção das coxias desfila suas mazelas 
nas passarelas das ruas e nos becos mais afastados.

Imagine-se quanto de corrupção não é alcançado 
por qualquer investigação nas comissões de inquérito, 
da mídia, das melhores intenções. A maior parcela, 
com certeza, porque a corrupção procura apagar os 
próprios rastros, esconde as pistas, desaparece com as 
digitais nos rodapés alcançados de pronto pela polícia.

Os porões da ditadura não se abririam não fosse o 
povo quebrar as fechaduras, não fosse a ação corajosa 
de brasileiros que enfrentaram os cães da repressão. 
Da mesma forma, a corrupção não se extirpará sem 
que esse mesmo povo, de novo, desvende os segredos 
dos cadeados que dão acesso aos bastidores do poder.

Agora não há mais cães a enfrentar. Agora não 
há mais tanques. Agora basta o eco das ruas. O poder 
corrupto teme a voz rouca das ruas.

Volto a afirmar que a questão central é a ética, 
que não admite adjetivos e que só é um substantivo 
abstrato porque está ou deveria estar na essência do 
ser humano, que não pode se materializar apenas no 
discurso, que é, ou deveria ser, prática e, como tal, 
não haverá equívoco se considerada também como 
um substantivo concreto. 

Há uma relação direta, sinônima, entre ética e 
caráter. Aliás, a palavra “ética” vem do grego e quer 
dizer exatamente aquilo que se refere ao caráter. A éti-
ca é mais coletiva, tem a ver com modos de conduta. 
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O caráter é mais individual, mas mantém, enquanto 
sinônimo, a mesma essência da ética.

Corrupto é, ou tenta ser, o maior defensor da éti-
ca. Não raras vezes participa de comissões de ética e 
é o maior preocupado com isso.

Existem vozes que dizem ser a ética algo distante 
do dia a dia do cidadão, menos concreto que o jornal 
censurado, com espaços proibidos cobertos com re-
ceitas dietéticas e poemas de Camões – e como vimos 
isso durante anos, principalmente nas páginas de O 
Estado de S.Paulo –, menos concreto que as cenas 
cortadas de novela ou o filme dilacerado ou não per-
mitido, menos concreto que o grito dos porões, sabi-
do, ainda que não ouvido. Daí a menor participação 
popular nas ruas pela ética. 

E se estranha, Sr. Presidente. E V. Exª, como eu 
temos discutido: por que o povo não está na rua, na 
luta pela ética contra a corrupção, como o foi contra a 
ditadura, como o foi pelas Diretas Já, como o foi pela 
cassação do Collor? O que está acontecendo? Qual é 
o motivo que levou todos à rua naquela época?

Hoje está começando, mas está difícil. Daí a 
menor participação popular nas ruas pela ética, se 
comparada com os movimentos anteriores, como o 
das Diretas Já ou o do impeachment. 

Vem daí a necessidade, aí sim, nos discursos, de 
atrelar a corrupção à dor, nesse caso, sentida e ouvida 
na fila dos hospitais, aos ainda milhões de analfabetos 
no Brasil, aos também milhões que permanecem pade-
centes da fome, embora os programas assistenciais, a 
todos que, embora em um País de tantas e tamanhas 
potencialidades, continuam abaixo da linha da pobreza.

Então não se sairá às ruas por algo abstrato. Não, 
meus jovens, vocês não estarão indo à rua por algo que 
é um sonho hipotético, quase irrealizável. A ética ou a 
falta de ética é mais concreta nas suas decorrências.

Vem daí também a necessidade dos melhores 
exemplos. E isso, felizmente, parece ganhar concretude 
no atual Governo. Até há pouco tempo, defendia-se o 
acusado de desvio de conduta com discursos, muitas 
vezes, de afago a este que teve desvio de conduta. 
Hoje, como nos tempos do Governo de Itamar Franco, 
ele é afastado assim que as evidências se fortalecem.

Esse é o momento novo. Por isso há esse fervi-
lhar. No tempo de Itamar, dúvida? Rua! Mas nos go-
vernos que vieram depois, nada. Tudo permaneceu 
igual, tanto no Lula como no Fernando Henrique. Com 
a Dilma agora, rua! Por isso essa expectativa. Por isso 
eu digo à nova Presidenta: resista! Porque é ela, com 
essa posição, que está fazendo o Brasil se preparar 
para dar a ela a garantia, a certeza e a firmeza para 
liberá-la da maldita coação de que, em nome da go-
vernabilidade, querem escravizar a presidência aos 

favores, às concessões de a, b ou c, desse ou daquele 
partido, leiloando o Governo ao bel prazer de alguns.

Resista, Presidente!
Naquele tempo do Itamar e hoje não foram exo-

nerados apenas os gestores de rodapé; também os de 
cabeçalho receberam a devida punição. Permanece, 
entretanto, ainda como sonho a devolução dos recur-
sos desviados, devidamente corrigidos, quem sabe 
através dos mesmos índices cobrados nos atrasos de 
pagamento dos impostos, os mesmos impostos que 
são surrupiados através da corrupção.

É nesse sentido que conclamamos a resistência 
da Presidente Dilma. Ela tem hoje um papel-chave na 
luta contra a corrupção, diferente dos tempos pouco 
idos, quando ou se barrava qualquer tipo de investi-
gação ou o acusado valia-se da defesa discursiva dos 
presidentes de então.

O jornal Folha de S.Paulo divulgou há poucos 
dias que o ex-Presidente Lula disse em cerimônia, 
quando recebia o título de doutor honoris causa da 
Universidade Federal da Bahia, que político não pode 
tremer quando for acusado. São suas palavras: “Polí-
tico tem que ter casco duro. Se o político tremer cada 
vez que alguém disser uma coisa errada sobre ele e 
não enfrentar a briga para dizer que está certo, acaba 
saindo mesmo”.

Ora, meu querido Presidente Lula, político não tem 
que ter casco duro não. Político, Presidente Lula, tem 
que ter as mãos limpas, e os pés, o coração, e a alma 
digna e limpa. Mesmo para uma pessoa que sobrevi-
veu aos anos de chumbo exatamente pela resistência, 
a atual Presidenta sabe o quanto é difícil governar o 
Brasil sem se submeter às pressões dos partidos, das 
corporações nem sempre movidas pela ética.

É por isso, por exemplo, que coloco a questão do 
financiamento de campanha como central em qualquer 
discussão sobre reforma política. O parlamentar inicia 
a sua próxima campanha no momento da posse. As 
listas de financiadores de campanha que são divulga-
das, portanto somente as oficiais, dão conta do que se 
poderia considerar um verdadeiro “cartel”.

A maior parcela dos recursos vem, reiteradamen-
te, de alguns mesmos bancos e grandes empreiteiros, 
de segmentos produtivos e de infraestrutura. Evidente-
mente que, em todos os casos, ou na grande maioria 
e imensa, todos eles com interesses diretos nas ações 
de governo. Diretamente no Executivo, ou no aparato 
legislativo que os beneficie.

O executivo de cargo eletivo, ou o parlamentar, 
inicia sua gestão ou seu respectivo mandato com uma 
espécie de “dívida” pelo período que se inicia, embora 
ele também se preocupe com as próximas eleições, que 
serão, novamente, financiadas se ele “saldar” a dívida 
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anterior. Muitas vezes ele rola essa mesma dívida, e a 
promessa de novos recursos somente será cumprida se 
ele provar e comprovar a sua fidelização aos interesses 
do financiador. Então, ele tem que priorizar emendas 
orçamentárias que possam ser executadas por quem o 
financiou, que também dita os rumos de suas decisões 
nas mais importantes votações, não necessariamente 
ao encontro de suas convicções pessoais. 

É por isso também que o parlamentar indica os 
seus apadrinhados para os cargos mais importantes 
da República. São interesses diretos, algumas vezes 
revertidos em práticas de corrupção, outras vezes, para 
facilitar o atendimento ao financiador das respectivas 
campanhas eleitorais. O que, cá entre nós, não deixa 
de ser, esta última, também uma prática de corrupção. 

Em todos esses casos, o que se percebe é a 
compra da consciência do eleito e do eleitor. Até quan-
to se manterá essa realidade corruptiva dos recursos 
públicos e das consciências? Até que se alterem al-
gumas situações. 

A primeira, quando se cortar o vínculo dos elei-
tos com seus respectivos financiadores privados. E 
quando isso poderá acontecer? Quando o financiador 
da campanha política for exatamente o público eleitor, 
que exigirá do eleito o bem coletivo e não o interesse 
individual ou o interesse de pequeno grupo. Quando, 
portanto, dissipadas todas as possibilidades de burla, 
o financiamento das campanhas públicas for exclusi-
vamente público.

Uma segunda situação está ligada à chama-
da ficha limpa. Ficha limpa do candidato, a qualquer 
cargo, eletivo ou escolhido para exercer uma função 
pública, independente da hierarquia ou do poder cor-
respondente. 

É preciso que a lei, aprovada recentemente, di-
ga-se de passagem, concebida por iniciativa popular, 
efetivamente tenha cumprido o seu “cumpra-se”. Que 
ela, concretamente, entre em vigor e com vigor.

Hoje, apesar do apelo popular e da legitimidade 
alcançada através de mais de um milhão de assina-
turas, ainda assim, ela tropeça em artifícios regimen-
tais que a protelam e, não raras vezes, a desfiguram. 
O eleito ou o escolhido, ainda que antes do mandato 
ou da escolha, não pode ter um passado que ainda o 
condene. Não se espera que fugitivos da justiça ajam, 
exatamente, com justiça. Não se pode esperar, ainda 
nesta segunda situação, e mantidos os procedimentos 
atuais, que se corrijam rumos depois da posse.

O caso de uma Deputada Federal por Brasília foi 
emblemático. Na sua defesa, ela não negou ter des-
viado recursos. A sua tese fundamentou-se no fato de 
que o ato lesivo aos interesses públicos “deu-se antes 
de sua posse”. Quer dizer, ela não negou ser corrupta. 

Apenas fez entender que praticou corrupção antes da 
posse. Não me recordo se prometeu não mais praticá-
-la, depois. O seu advogado de defesa foi além: disse 
que se seus pares a cassassem abririam um prece-
dente “perigoso” e poderiam estar no mesmo banco 
dos réus em atos e fatos semelhantes. Vi na televisão 
a atuação do advogado de defesa. Hoje é ela, amanhã 
poderá ser tu. E cada vez apontava para um parlamen-
tar que também tinha processo e, realmente, poderia 
ser o seguinte. 

É evidente que não se poderia esperar outro re-
sultado que não a absolvição, A atitude da tal Depu-
tada, errada, foi relevada pela escolha certa e imagino 
cara do advogado, quem sabe pago exatamente com 
o dinheiro nitidamente

Quem sabe pago exatamente com o dinheiro ni-
tidamente mostrado no vídeo que serviu de base para 
a frustrada acusação?

Há uma questão reiterada quando o assunto é 
representatividade popular. O que leva o eleitor es-
colher um candidato que desfila durante tempo a fio 
pelas manchetes de jornais dando conta de atitudes 
lesivas exatamente ao interesse público no desvio do 
dinheiro que poderia financiar o serviço que ele mes-
mo, o eleitor, não alcança nas instituições públicas?

Na saúde, por exemplo, segmento no qual o di-
nheiro da corrupção poderia ser utilizado para adqui-
rir o material e o remédio mais básicos em falta nas 
prateleiras do hospital público.

A resposta a essas questões pode ser encontrada 
talvez na falta de legitimidade das instituições públi-
cas. E, pior, na própria legitimidade popular. Na frágil 
confiança da população na sua representação oficial. 
Sem confiança, sem esperança de mudança, o eleitor 
ou recorre ao voto de protesto, do tipo pior do que está 
não fica, ou escolhe aquele que, com probabilidade 
maior, irá atender suas necessidades individuais. Troca 
o voto pelo remédio para o filho, por exemplo. Troca o 
voto por uma vantagem que lhe está sendo oferecida.

Ora, entre o nada e a saúde do filho, é difícil cri-
ticar a sua escolha.

Quem oferece óculos, por exemplo, em troca de 
um voto, não apenas provê o eleitor de algo necessá-
rio que ele não tem condições de comprar. Para esse 
eleitor, há o sentimento de que se trata de um ato com 
ares de divindade. Através daqueles mesmos óculos, 
faça-se a luz. 

Uma imensa parcela dos eleitores não se lembra 
em quem votou tão logo passadas as eleições. Pudera. 

Pudera, uma parcela muito pequena dos em-
possados obteve votos próprios, escudaram-se nas 
coligações e nas suplências. Para se ter uma ideia, 
dos 513 Deputados que compõem a atual Câmara dos 
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Deputados, dos 513 Deputados, apenas 35 obtiveram 
sufrágio suficiente para serem eleitos individualmen-
te; apenas 35 tiveram votos suficientes e se elegeram 
com os seus próprios votos. O restante ou a imensa 
maioria valeu-se dos tais subterfúgios: o voto da le-
genda e o voto em “a” irão resolver o problema de “b”, 
de “c” ou de “d”.

Algumas vezes, o suplente de Senador é o próprio 
financiador da campanha que não teria voto por falta 
de popularidade, mas que tem o dinheiro para eleger 
o candidato mais popular. Ato contínuo, até mesmo 
porque ele financiou também o candidato ao Executi-
vo, esse mesmo suplente financiador procura espaço 
se eleito fora do Parlamento.

Concretamente o tal suplente adquire o mandato 
popular ou que deveria ser popular. É suplente, banca 
a eleição de Senador; na outra, o Senador vai para 
prefeito da capital e ele vem aqui, para o Senado. O 
financiamento da campanha transforma-se, neste caso, 
numa espécie de moeda de compra de um mandato. 
Como, então, esperar legitimidade de um Congresso 
ou de um Parlamento composto através de regras polí-
ticas como essa? É nesse sentido que há muito o que 
mudar. E, como sempre enfatizei, as mudanças virão 
somente da pressão popular; mais uma vez, pela voz 
rouca das ruas.

O momento parece propício. Depois de um lon-
go tempo, desde a última manifestação de rua, com 
reações em massa, o povo volta a gritar, a gritar em 
coro pelo fim da corrupção e pelo fim da impunidade. 
As principais instituições representativas da socieda-
de, OAB, ABI, CNBB, entre outras, as mesmas que 
capitanearam outros movimentos tomam as rédeas 
da canalização dos anseios populares em favor da 
ética na política. 

Há uma Presidenta com forte ânimo para colocar 
em prática a sua promessa de um Governo com ges-
tores revestido de competência reconhecida e sobre 
quem não paire qualquer dúvida de natureza ética. Ela 
tem enfatizado que não admite qualquer pacto com o 
mal feito. A palavra está correta. Usar a palavra “faxi-
na” pareceria que atingia ou que queria atingir o seu 
antecessor. Mal feito é mal feito. É o que não está bem 
feito. Ela diz que seu governo não admite, não tem ne-
nhum compromisso com o mal feito.

No Senado Federal, um grupo suprapartidário 
ocupa os espaços mais importantes na Comissão de 
Direitos Humanos, presidida por V. Exª, para consolidar 
as propostas legislativas e abrir espaço para a neces-
sária reforma política no sentido de que o Congresso 
readquira a necessária legitimidade e que se resta-
beleçam as melhores relações, até aqui promíscuas, 
entre o Legislativo e o Executivo.

São fatos reconhecidamente significativos. Não 
tenho dúvida de que esse é um dos momentos mais 
importantes da história política brasileira. Acabar com 
a corrupção não é só abrir as portas para o fim do 
analfabetismo, da fila dos hospitais públicos e da falta 
generalizada de infraestrutura econômica e social, o 
que já seria de melhor tamanho para o Brasil. Os pro-
cedimentos que estão sendo utilizados para combater 

Os procedimentos que estão sendo utilizados 
para combater esse verdadeiro câncer na vida política 
brasileira pode ser também o estopim de uma reforma 
que poderá alterar para melhor os rumos da política 
brasileira no seu todo, no modo de fazer política e nos 
resultados da ação do poder público, em todos os seg-
mentos e em todos os níveis.

Imagine se, por exemplo, todos os cargos do Po-
der Executivo e do Legislativo forem preenchidos por 
pessoas de reconhecido saber nas respectivas áreas. 
Exatamente o contrário do que ocorre hoje com as in-
dicações meramente políticas com o objetivo não ne-
cessariamente ligado à eficácia e à eficiência.

É voz comum, por exemplo, que um dos maiores 
problemas da saúde pública no Brasil hoje está liga-
do a sua gestão, e não, como se anuncia, por falta de 
recursos financeiros.

Não são raros os casos em que os indicados 
para um determinado cargo tenham de se submeter 
a verdadeiro supletivo pouco antes da posse para ter 
um mínimo de conhecimento sobre a sua futura área 
de atuação, Isso para que, dessa maneira, fazendo 
um supletivo, uma preparação para saber o que ele 
vai fazer, não provoque verdadeiro vexame já no dis-
curso de posse.

Entretanto, essas mudanças virão se – e somen-
te se – todos os segmentos do movimento que agora 
ocupa corações e mentes continuarem neste caminho, 
que o País espera não ter volta. 

Eu repito: em primeiro lugar, a população tem de 
se manter mobilizada e atuante. A pressão popular nas 
ruas é o combustível necessário para mover as monta-
nhas que se ergueram na administração pública, todas 
elas suscetíveis a avalanches políticas.

As instituições que hoje capitaneiam esses mes-
mos movimentos também devem continuar o aprofun-
damento do debate de suas respectivas representa-
ções; nos sindicatos, nas igrejas, nas universidades e 
em todos os lugares de onde possam germinar efeitos 
multiplicadores de mobilização. 

Também continuarão surgindo daí elementos de 
base para as proposições, inclusive legislativas, ne-
cessárias para a consolidação dos resultados obtidos 
pelo movimento como um todo.
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Essas mesmas instituições poderiam desenvol-
ver uma espécie de “monitoria” no acompanhamento 
do gasto público, independente de essa função já ser 
exercida por outros órgãos, porém públicos.

Vale dizer que a corrupção tem as suas artima-
nhas de ressurreição, embora obviamente nada bíblicas.

Cabe à Presidente Dilma um papel fundamental 
nesse mesmo processo. O caminho será menos árduo 
se ela continuar no seu firme propósito de “não pactuar 
com o malfeito”. Ela tem a caneta e o poder de nomear 
e de destituir. O indicado deverá ter conhecimento ne-
cessário para desenvolver a sua labuta e um passado 
que não o condene. Se as luzes do poder lhe ofusca-
rem procedimentos éticos, que ele seja substituído, de 
imediato. Daí, Presidenta, o “resistir é preciso”.

Enquanto não se mudarem as regras atuais do 
que se entende, erroneamente, de “governabilidade”, 
que se estabeleçam critérios mínimos para a habilita-
ção dos “indicados” pelos partidos da hoje chamada 
“base de apoio”.

Os últimos acontecimentos deram a medida e o 
tom de como a Presidente é pressionada nos sentido 
de “ceder” às imposições de quem, historicamente, 
concorre por nacos do poder, não a partir de progra-
mas partidários, não a partir de programas de governo, 
mas para se apropriar do coletivo, em benefício próprio 
e de pequenos grupos. 

Outro elemento surge também com fundamental 
neste processo que já se chamou de “faxina ética”, o 
Poder Judiciário. 

De que adiantarão leis saneadoras do malfeito, 
se o que impera é a impunidade? Se essas mesmas 
leis permanecem letra morta? Se elas foram cumpri-
das somente para as camadas mais pobres da popula-
ção? Se elas servirem, como hoje, a espécie de abrigo 
àqueles que, contraditoriamente, às caladas, a burlam?

A discussão recente, intestina, no Poder Judiciário, 
não deixa de ser um fator preocupante. Seria repetiti-
va, sobremaneira, a tecla da “lentidão do Judiciário”. 
Mas o que veio à baila nos últimos tempos é que as 
togas também já não andam assim tão alinhadas. E 
que não foram assim tão episódicos os casos do TRT 
de São Paulo ou das vendas de sentenças pilhadas 
por operações tipo “Anaconda”.

A afirmação, embora muito exagerada, da Corre-
gedora do próprio Judiciário não pode passar imune. 
Muito menos impune. 

Enfim, desde o cidadão mais humilde, aquele que 
solta o seu grito ou empunha um cartaz escrito ainda 
que no garrancho que lhe atesta a singeleza, passan-
do pelos dirigentes das mais renomadas instituições e 
chegando aos mandatários mais importantes da Nação, 

todos eles, indistintamente, desempenham hoje, um 
papel que pode, de fato, mudar os nossos destinos.

É preciso que todos nós tenhamos essa dimen-
são da importância dos nossos atos para a construção 
do País, de um País verdadeiramente democrático e 
efetivamente cidadão. 

O corrupto é tão-somente – o que já seria deplo-
rável – um mau-caráter, como o já definiram os gregos 
na antiguidade. Ele é também um golpista contra a 
nossa democracia e a nossa soberania. Ele também 
age nos porões. Ele atenta contra a vida do cidadão. 
Ele se vale da dor em nome de um poder que ele toma, 
golpeando a boa-fé do cidadão. 

Daí a importância desta mobilização de todos os 
segmentos da sociedade, em todos os níveis. Acorda-
do, com os olhos voltados para o futuro. Um futuro de 
democracia, como tanto lutou a nossa juventude, nos 
calabouços e nas ruas, e de verdadeira cidadania, 
como todos nós hoje vislumbramos o horizonte que 
parece mais próximo, com o fim, agora mais que uma 
pretensão, da corrupção e da impunidade.

Dia 12, agora, daqui a alguns dias, em todo o 
Brasil, jovens estão marcando reuniões com essa fi-
nalidade. Na frente da Justiça, na frente das assem-
bleias legislativas, aqui, na Esplanada dos Ministérios, 
dia 12, eles voltarão às ruas, conclamando um esforço 
necessário nesse sentido.

Os chamados cientistas políticos acham que esse 
movimento vai terminar por findar, sem o resultado po-
sitivo. Argumentam eles que o movimento das Diretas 
Já deu certo porque tinha um objetivo: Diretas Já. Que 
o impeachment deu certo porque tinha um objetivo: 
derrubar o Presidente. Agora, uma campanha pela 
ética, pela moral, contra a corrupção, vai conduzir, vai 
indo, vai passando o tempo e não vai acontecer nada. 
E vai terminar morrendo.

Eu tenho dito que nós temos de buscar, junto 
ao povo, algumas teses e algumas bandeiras. Digo, 
por exemplo, que uma das primeiras é terminar com 
a impunidade. Ora, terminar com a impunidade! Mas, 
e daí, fazer o quê? O ficha limpa foi um exemplo. Veio 
do povo, um milhão e quinhentas mil assinaturas no 
projeto popular, mais dois milhões de assinaturas de 
solidariedade via Internet. 

O que quer o ficha limpa? O candidato. Se é 
condenado pelo juiz, ele recorre. Recorre a um juiza-
do composto ao menos por três juízes. Se é conde-
nado de novo, ele pode recorrer ao pleno do tribunal, 
a uma junta do Tribunal Superior de Justiça, ao Pleno 
do Tribunal Superior, Tribunal Eleitoral ou ao Supremo. 
Hoje, durante esse tempo todo, ele recorre em liber-
dade. O que acontece é que [o crime] prescreve, cai, 
e ele nunca é condenado.
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O que diz a Ficha Limpa: ele é condenado, re-
corre; é condenado pela junta, pode recorrer quantas 
vezes quiser, mas, preso! Como dizia o procurador, 
ontem na reunião da Comissão de Justiça, já na pri-
meira vez, quando ele é processado, é feita toda a 
denúncia, toda a prova; o procurador apresenta os fa-
tos concretos contra ele; o advogado de defesa dele 
e ele têm toda a oportunidade de fazer toda a defesa. 
Se ele é condenado, onde está a presunção de ino-
cência? A presunção deve ser de inocência, diz a lei; 
ninguém é condenado até ser provado. Se ele foi jul-
gado e condenado e recorre, vai para o tribunal. Lá se 
reúnem os três desembargadores ou cinco; debatem, 
discutem, analisam. Novamente, a promotoria denun-
cia. Novamente ele tem direito à defesa. O advogado 
apresenta toda a defesa dele, e é condenado de novo. 
Onde está a presunção de inocência? Pode continuar 
se defendendo; recorre a segunda vez, recorre a ter-
ceira, recorre a quarta, recorre a quinta. Mas, preso, 
como acontece nos Estados Unidos, na Alemanha, 
na Itália, na França, no Japão, na China, no mundo 
inteiro: preso. Aí muda.

Hoje ninguém procura um bom advogado para 
ser absolvido em qualquer processo. O que menos 
importa é pegar um bom advogado para ser absolvi-
do. Ele pega um bom advogado para “empurrar com 
a barriga”. Condenado pelo Juiz, vai à Turma; conde-
nado pela Turma, vai ao Pleno do Tribunal de Justiça; 
condenado pelo Tribunal de justiça, vai ao tribunal su-
perior. O problema é deixar o tempo passar. Eu não 
conheço nenhum advogado nesse estilo de colarinho 
branco que está preocupado em absolver. O bom ad-
vogado é o competente em “empurrar com a barriga”. 

Eu repito: no resto do mundo é assim.
No debate, ontem, com os ilustres Ministros na 

Comissão de Constituição e Justiça eu falei. Eu dis-
se o seguinte: às vezes fico pensando o foi feito de 
mim, Pedro Simon. Eu era um guri, mais moço do que 
esse jovem, quando cassaram, prenderam, tortura-
ram. Quando eu vi, eu era o chefe da Oposição no rio 
Grande do Sul. Eu passei o tempo todo defendendo 
preso político. Passei o tempo todo fazendo com que 
as pessoas pudessem fugir para o Uruguai. Eu passei 
o tempo todo brigando com general, militar, para que 
as pessoas não fossem presas, torturadas ou mortas.

Como advogado, só atuei na defesa. Nunca fiz 
uma acusação. Será que mudei tanto assim, que hoje 
não penso e vejo os tribunais...? Esses tribunais que, 
no tempo da ditadura, a gente não conseguia soltar 
ninguém. No tempo da ditadura, as coisas funciona-
vam. Nós fizemos uma prova fantástica, no chamado 
caso das “mãos amarradas”, lá no Rio Grande do Sul. 
Provamos tudo. Provamos, por “a” mais “b”, que o Sar-

gento Manoel foi preso e torturado pelo DOPS, e que, 
de mãos amarradas, foi jogado e afogado no Guaíba. 
Tudo provado. Ficou na gaveta do tribunal. O procura-
dor teve a coragem de fazer a denúncia. E denunciou 
o próprio Coronel Secretário de Finanças e o próprio 
Coronel Chefe da Polícia. Mas ficou na gaveta do tri-
bunal o tempo inteiro.

Naquela época, não se falava em direitos indivi-
duais. E hoje pergunto: será que, olhando para o Bra-
sil, o Governo da Presidente Dilma ou o do Presidente 
Lula ou o do Presidente Fernando Henrique vem vio-
lentando os direitos individuais? Será que tem havido 
o mais amplo direito de defesa? Às vezes se diz que 
a Polícia Federal cometeu excesso. 

Lá no Maranhão, houve um caso fantástico, apa-
receu a denúncia de fatos concretos. A Polícia Federal 
pediu licença para o juiz, que concedeu. Recorreram 
para o Tribunal de Justiça do Maranhão, que confirmou. 
E, durante dois anos, fizeram uma investigação enorme. 
E, na hora em que foi para o tribunal, dois anos depois, 
ele disse que aquela decisão do juiz, lá atrás, e aquela 
decisão do tribunal do Maranhão lá atrás tinham sido 
exageradas, não tinham sido corretas. E anulou todo 
o processo. Anulou tudo, não vale nada. 

Quero que me digam aqui onde não tenha havido 
desrespeito aos direitos individuais. 

Um Ministro leu para mim ontem – leu para nós. 
Realmente, está lá, nos direitos individuais: todo ci-
dadão é inocente, até prova em contrário transitada 
em julgado.

Lembro-me da nossa Constituinte. Deus fez com 
que eu pagasse todos os meus pecados. Sou parlamen-
tar há 50 anos; só não fui parlamentar na Constituinte: 
fui ser Governador do Rio Grande do Sul. Nem gover-
nei o Rio Grande como devia, porque, na sexta-feira, 
no sábado e no domingo, eu estava, aqui, em Brasília, 
lá na casa do Dr. Ulysses, Presidente da Constituinte, 
participando dos debates. 

Nós, naquela época – por amor de Deus, coitados 
de nós! –, ainda estávamos no regime da ditadura. O 
Sarney, é claro, era um democrata, mas nós estáva-
mos vivendo, meu Deus do céu! Então, para aquele 
momento, eram os direitos individuais, mas nós só 
pensávamos nisto: garantia, tem de defender... Nós só 
pensávamos nisso! Eu era um dos mais apaixonados, 
pensando nisso!

Olha, minha Presidente, eu fico pensando, às 
vezes: será que eu mudei? Será que eu virei um velho 
gagá agora que, de repente, deixei de lado os meus 
princípios de lado, aquela minha luta pela democracia, 
pela liberdade, pelos direitos individuais? Será que 
eu me esqueci de tudo aquilo? Eu creio que não. Têm 
acontecido vários casos de violação aos direitos indi-
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viduais em que sou procurado e, sem imprensa, sem 
coisa nenhuma, vou correndo atrás. E tenho resolvido 
muitos casos. 

Eu concordo que é muito melhor – aliás, é a tese 
que defendi a vida inteira. Em meus júris – e só fiz júri 
de defesa; uma infinidade de júris e nunca aceitei acu-
sação –, eu sempre dizia: é preferível um réu culpado 
ser absolvido que um inocente ser condenado. Eu di-
zia – eu pessoalmente, em todos os estudos que fiz 
– que não conheço caso de réu absolvido que voltou 
a matar, mas conheço uma infinidade de casos de réu 
condenado que foi para a cadeia e voltou a matar, até 
porque, tristemente, no Brasil, as prisões são escolas 
de criminosos e não escolas visando recuperar o preso.

Por isso, a minha preocupação, a minha angústia 
não é com relação a botar o preso na cadeia. A minha 
preocupação, a minha angústia é que corrupto não 
esteja na política. Eu não estou discutindo se ele vai 
para a cadeia ou se ele não vai para a cadeia, mas 
que não seja Deputado, que não seja Senador, que 
não seja Ministro.

O que a Presidente da República disse, com 
uma imponência fantástica, foi: “No meu Governo, eu 
só nomearei pessoas de competência comprovada 
e de ficha limpa”. Presidente, isso é óbvio! Por amor 
de Deus, qualquer cidadão – desde o patrão, desde 
a professora, desde o prefeito – tem que ser um cara 
que tenha capacidade e que seja honesto! Mas nós 
estamos numa situação tão ridícula, o Brasil chegou a 
uma situação de decomposição tal que essa afirmativa 
da Presidente ganhou manchete nacional. 

A pessoa tem que ter ficha limpa e capacidade. 
É isso que nós estamos querendo. Nem estou preocu-
pado se vai para a cadeia ou se não vai para a cadeia, 
mas saia do cargo público.

Se o Supremo buscar não sei que tipo de argu-
mento para impedir que a ficha limpa funcione para a 
eleição do ano que vem, olha, eles vão passar um mau 
pedaço. Eles vão passar um mau pedaço!

O Supremo hoje, a Justiça hoje são nossos co-
legas. Eu sou um defensor do Judiciário, sempre fui, 
tenho o maior respeito, mas reconheço que hoje, nos 
percentuais de credibilidade da opinião pública, estão 
quase iguais a nós. Não tanto, porque nós estamos 
lá no chão, mas eles estão caindo muito. E se eles 
afrontarem...

A posição do Supremo é muito mais delicada do 
que a nossa, porque nós estamos aqui, estamos su-
jeitos a voto. Viemos aqui pelo voto popular e não pela 
simpatia de um Presidente. Não é a amizade, o carinho 
de um Presidente da República que chegou, escolheu 
fulano, que veio para cá. E nós estamos aqui por prazo 

determinado, não como o membro do Supremo, que 
está para a vida inteira.

Então, o membro do Supremo está numa situação 
muito delicada para que a soberba, que é um pecado 
capital, não suba e para que entenda que, apesar de 
o cargo ser vitalício, ele é um cidadão. Eu acho que o 
caso dele é muito mais delicado do que o nosso. 

O Ministro Presidente do Superior Tribunal de 
Justiça disse que a nossa situação é mais difícil do 
que a do Judiciário, porque o Judiciário decide sobre 
a coisa que já foi feita: o fato aconteceu, ele vai julgar. 
Agora, a nossa missão é mais difícil, porque vamos 
fazer a lei para decidir como as coisas devem ser feitas 
no futuro, vamos traçar o rumo do futuro.

Acho que, sob esse aspecto, ele tem razão, mas 
eu penso, penso, penso e vejo – e não sou só eu. O 
que a senhora acha, Srª Presidente, de eu apresen-
tar uma emenda que diga o seguinte: o Presidente do 
Supremo Tribunal Federal é indicado pelo Presidente 
da República e é vitalício, será Presidente do Supremo 
pelo resto da vida? Iriam me matar! 

Nos Estados Unidos é assim: quem indica o pre-
sidente da Suprema Corte americana é o presidente 
da república. E ele é presidente até morrer, não tem 
idade, até morrer: até 80, até não sei quantos anos.

Então, a questão não é ter lei ou não ter lei; bus-
car ou não buscar, é a maneira de exercer. 

Eu me atrevo a me dirigir aos membros do Su-
premo. Nunca foi tão controvertida a composição do 
Supremo. Até em governos anteriores, até na ditadura, 
eram figuras notáveis, respeitáveis. Hoje, é um pouco 
diferente. Hoje são figuras respeitáveis, importantes, 
mas são pessoas do agrado do Presidente, pessoas 
que estão tendo um envolvimento que nunca tinha ha-
vido, muito pessoal: A, B, C desse lado e daquele lado.

Eu tenho o maior respeito pelo Supremo, e eles 
vão decidir de acordo com a consciência deles. Mas 
se a ficha limpa não vigorar, se qualquer pretexto for 
usado para não valer nas eleições do ano que vem, 
eu não sei.

Eu me dirijo aos jovens: dia 12, vão para as ruas 
em qualquer lugar que vocês estejam. Vão, levem a sua 
voz, com essa arma fantástica, nova, que vai revolu-
cionar o mundo, que é exatamente as redes populares 
via Internet, lá onde a gente nunca imaginaria! Quando 
a gente imaginaria que lá na Síria, no Egito, naqueles 
países do Oriente Médio, em ditaduras de dezenas de 
anos, de mulheres debaixo de uma pressão humilhan-
te, de repente, os jovens sairiam sem violência, sem 
terrorismo, sem absolutamente nada? 

A primavera de um novo porvir está começando. 
Nós, aqui, no Brasil, já temos o exemplo das Diretas 
Já, temos uma mocidade com liberdade e com plenitu-
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de. Vão para as ruas, jovens! Cobrem de nós! Cobrem 
do Pedro Simon e de todos esses Pedros Simons da 
vida que estão aí! Vão para rua! Cobrem do Congres-
so, cobrem do Supremo, cobrem da Presidência! Vão 
para rua e exijam as mudanças de que precisamos!

Está aprovada aí a reforma política. É tudo piada. 
O Congresso Nacional – o Senado e a Câmara dos 
Deputados – é tudo piada! Reforma política, feita pelo 
Congresso com os partidos políticos, é tudo interesse, 
não tem nada de sério, não sai coisa nenhuma! A não 
ser que nos coloquem contra a parede, como foi o caso 
da ficha limpa. A ficha limpa não ia ser aprovada nunca! 
Foi aprovada porque nós, de medo e de vergonha de vo-
tar contra, votamos a favor, pois o povo estava exigindo. 

Meus jovens, vão para rua nesse dia 12. Onde 
vocês estiverem, vão para a rua! Exijam, cobrem. Se 
quiserem dizer desaforo de nós, digam desaforo, mas 
vão para a rua!

Eu, no dia 12, vou ficar de longe. Não quero apa-
recer porque acho que deve ser deles, dos jovens, e os 
políticos não têm de se meter. Mas de longe vou assistir, 
e o meu filho vai. O meu filho, um jovem de 17 anos, vai 
estar lá para assistir, porque acho que é um grande início.

Srª Presidente, meu querido Senador, eu peço 
desculpas. V. Exª ainda me perguntou e eu lhe disse 
que ia demorar, mas é que acho essa situação que nós 
estamos vivendo tão importante. Esse dia 12 e essa 
boataria de que o Supremo vai terminar esquecendo a 
ficha limpa são tão delicados que eu acho que alguma 
coisa deve ser feita. 

Agradeço a tolerância da querida Presidente. Ao 
meu querido amigo, nosso colega de caminhada, peço 
desculpas: o senhor, realmente, pagou muitos peca-
dinhos que tenha cometido na ridícula posição que fiz 
V. Exª ficar até agora, ouvindo-me.

Muito obrigado, Srª Presidente.
De coração, muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, 
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pela Sra. Lídice da Mata.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Srª Presidenta!

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Pois não.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Para uma comunicação inadiável, breve.

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Pois não, Senador Rodrigo Rollemberg, 
por cinco minutos.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Quero cumprimentar V. Exª, o Senador Mo-

zarildo, o Senador Randolfe, o Senador Pedro Simon, 
que fez brilhante pronunciamento.

Apenas quero registrar e agradecer a participa-
ção firme da Ministra Gleisi Hoffmann e da Presidenta 
Dilma em relação ao episódio que vinha preocupando 
enormemente a cidade de Brasília, que tive oportunida-
de de trazer à tribuna desta Casa na semana passada, 
sobre do esvaziamento do Banco do Brasil em Brasília, 
com a transferência de várias gerências executivas, de 
parte da diretoria para a cidade de São Paulo. Informa-
ções davam conta, inclusive, de recente transferência 
de grande parte da Diretoria de Marketing, e informa-
ções dão conta de que grande parte das reuniões do 
Conselho Diretor já nem mais acontece em Brasília. 

Isso é, portanto, inadmissível do ponto de vista 
político-administrativo e econômico. É um desrespeito 
à capital da República, Brasília, porque a função da 
cidade é ter aqui todas as funções de direções, as áre-
as decisórias dos órgãos oficiais, e especialmente de 
um banco oficial da importância do Banco do Brasil, 
cuja presença em Brasília também tem importância 
econômica para a cidade.

Mas a Ministra Gleisi Hoffmann, como não pode-
ria deixar de ser, transmitindo a posição da Presiden-
ta da República, foi absolutamente categórica, firme 
ao registrar que a Presidenta Dilma não admite e não 
admitirá essas movimentações. Mandou sustar ime-
diatamente qualquer processo nesse sentido, solicitou 
informações e disse que qualquer medida que pudesse 
implicar mudança de parte de Diretoria, de gerências 
executivas e vice-presidências necessariamente teria 
que ser uma decisão comunicada e discutida no âm-
bito do Governo Federal. 

A Bancada do Distrito Federal se reuniu imedia-
tamente e tomou três providências, Senadora Lídice: 
decidiu aprovar o convite para que o Presidente do 
Banco do Brasil venha à Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle para 
prestar esclarecimentos; decidiu pela apresentação de 
um requerimento de informações, que lerei em segui-
da, para encerrar; e também decidiu por esta audiên-
cia com a Ministra Gleisi Hoffmann para levar a nossa 
preocupação, pedindo a reversão dessas atitudes, no 
que fomos prontamente atendidos, como acabo de 
registrar, pela Ministra Gleisi.

Quero registrar que o requerimento de informa-
ções já encaminhado por esta Casa ao Banco do Bra-
sil solicita nove informações: local de funcionamento 
de cada uma das diretorias ou unidades estratégicas 
da entidade; dotação de empregados da entidade na 
direção geral do Banco no Distrito Federal e no Estado 
de São Paulo nas datas acima e a previsão futura – as 
datas de corte, para que a gente possa ter parâmetros 
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de comparação, Senadora Lídice da Mata, são 31 de 
dezembro de 2006 e 30 de setembro de 2011; número 
de vagas da entidade transferidas do Distrito Federal 
para São Paulo; número de vagas, divisões e gerências 
executivas transferidas da Direção Geral, em Brasília, 
para São Paulo, especialmente para as Diretorias de 
Crédito Comercial e de Seguridade; número de vagas, 
divisões e gerências executivas transferidas da Direção 
Geral, em Brasília, para o Rio de Janeiro, especialmente 
para a Diretoria Internacional; número de vagas trans-
feridas de outras unidades federativas para São Paulo, 
especialmente para as seguintes áreas: Diretoria de 
Mercado de Capitais, Diretoria de Suporte Operacional, 
BB Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários; se 
há previsão de número de vagas, divisões e gerências 
executivas a serem a transferidas da Direção Geral, em 
Brasília, para São Paulo, especialmente para a Diretoria 
de Comunicação e Marketing; número de diretorias ou 
áreas novas criadas em São Paulo no período acima; 
e se houve transferência de Brasília para São Paulo de 
equipe que formula estratégia; e, de forma individuali-
zada, número de reuniões de Diretoria Executiva, Con-
selho Diretor, comitês e comissões que nesse período 
aconteceram em São Paulo e em Brasília.

Quero registrar que se há algo que sempre uni-
ficou a Bancada do distrito Federal, independente de 
partido, independente de posição ideológica, foi não 
aceitar qualquer tipo de movimento que pudesse esva-
ziar a presença de instituições oficiais, de instituições 
federais aqui no Distrito Federal. 

Mais uma vez quero cumprimentar e parabeni-
zar a Bancada de Deputados e Senadores do Distrito 
Federal que, mais uma vez, atuou unida em defesa 
de Brasília, em defesa da condição de Brasília como 
Capital da República. 

Portanto faço este registro, Presidente Lídice, 
com muita alegria, agradecendo a firmeza da Ministra 
Gleisi e a firmeza da Presidenta Dilma, na defesa dos 
interesses maiores do Brasil, porque, afinal de contas, 
Brasília é um investimento de toda a população brasilei-
ra, Brasília que seus atributos de Capital da República. 

Muito obrigado, Srª Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/

PSB – BA) – Parabenizo também o Senador Rodrigo 
Rollemberg por esse registro, por essa luta. Receba o 
meu apoio a essa luta da Bancada de Brasília.

Passo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti. 
Antes, porém, caro Senador, a Presidência co-

munica ao Plenário que recebeu os Recursos nºs 17 
e 18, de 2011, interpostos no prazo regimental, no 
sentido de que seja submetido ao Plenário o Projeto 
de Lei do Senado nº 268, de 2011, do Senador José 
Sarney e outros Senadores, que dispõe sobre o finan-

ciamento público exclusivo das campanhas eleitorais e 
dá outras providências, tramitando em conjunto com o 
Projeto de Lei do Senado nº 373, de 2008.

São os seguintes os Recursos:

RECURSO Nº 17, DE 2011

Requeiro nos termos do artigo 91, do Regimento 
Interno, que seja analisado pelo Plenário do Senado 
Federal, o Projeto de Lei do Senado nº 268, de 2011, 
que dispõe sobre o financiamento público exclusivo 
das campanhas eleitorais e dá outras providências.

Sala das Sessões, de 2011. – Senador Aloysio 
Nunes Ferreira.

RECURSO Nº 18, DE 2011 

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 91, §§ 3º a 5º, do Regimento 

Interno do Senado Federal, interpomos Recurso para 
a apreciação em Plenário do PLS nº 268, de 2011.

Sala das Sessões, 5 de outubro de 2011. – Se-
nador Alvaro Dias.
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A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – A matéria ficará perante a Mesa durante 
cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos 
do art. 235, II, c, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Com a palavra o Senador Mozarildo. 

Passo a Presidência ao Senador Paulo Paim.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor) – Srª Presidente Senadora Lídice da Mata, Sr. 
Presidente Senador Paulo Paim, que assume neste 
momento a direção dos trabalhos desta sessão, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV 
Senado, ouvintes da Rádio Senado, quero fazer uma 
repetição do que já venho afirmando. 

Sou médico, portanto, evidentemente, entendo 
que a saúde é o maior dom que o cidadão pode que-
rer, depois do dom da vida. Aliás, só se pode ter uma 
vida feliz e confortável se tivermos saúde. Mas, para 
ter saúde, há uma coisa indispensável: a educação. 
Uma pessoa que não tem informação, que não tem o 
mínimo de noção da importância de certos atos preven-
tivos, como, por exemplo, de higiene, não terá saúde. 
Se uma pessoa que não tem as informações de que é 
importante lavar as mãos antes das refeições, manter 
os dentes escovados, limpos e ter outras atitudes de 
prevenção não for convencida disso, é evidente que 
essa pessoa vai adoecer porque não vai praticar esses 
atos preventivos. Portanto, entendo que a educação é 
mais prioritária do que a saúde, embora possamos di-
zer que são irmãs siamesas. Se a pessoa não estiver 
com saúde, dificilmente conseguirá ser um professor e 
muito menos, um aluno com condição de aprendizado. 

Saúde tem uma amplitude de definições, porque, 
segundo a própria Organização Mundial de Saúde, não 
é só não estar doente fisicamente. Saúde é um estado 
de bem-estar físico, psíquico – mental, portanto – e 
social. Às vezes, a pessoa não tem nenhuma doença 
física, não está com nenhuma doença mental, mas, 
se está passando fome e morando debaixo da ponte, 
essa pessoa não está com uma saúde social adequada. 

Por isso, falando da importância da educação, 
tenho muita alegria de vir hoje à tribuna por ter sido, 
como Deputado Federal, autor da lei que permitiu a 
criação da Universidade Federal de Roraima. Sempre 
friso que era uma lei autorizativa. O Presidente da 
República na época, o Senador José Sarney, poderia 
sancioná-la ou não. Como lei autorizativa, podia, ao 
sancioná-la, implantá-la ou não. Ele não só sancionou a 
lei, que foi a duras plenas aprovada pela Câmara – eu 
era Deputado, repito – e pelo Senado, como também 
implementou a instalação da universidade, mandando 

ao Congresso a criação do quadro de professores e 
de funcionários técnico-administrativos. 

Naquela época, 22 anos atrás, o que acontecia? 
Na verdade, ninguém acreditava que Roraima, à época 
um Território federal, com menos de 200 mil habitan-
tes, pudesse ter uma universidade. Todo mundo acha-
va que era mais um ato de demagogia do que um ato 
para valer. Hoje, a nossa universidade federal é uma 
universidade consolidada, tanto na estrutura como no 
quadro de professores, oferecendo trinta cursos de gra-
duação, vários de mestrado e de doutorado também.

Eu estive recentemente lá em alguns eventos que 
serviram para mostrar que, ao contrário do que diziam, 
ela era, sim, viável, tanto o era que vem servindo mui-
to bem ao Estado. Mais do que isso, a implantação 
da universidade federal serviu também como indutor 
para que outras instituições privadas fossem para lá.

Quero hoje falar aqui das Faculdades Cathedral, 
que são, na verdade, uma universidade. São oferecidos 
23 cursos pela instituição, sendo 12 presenciais – entre 
bacharelados, licenciaturas e um de tecnologia superior – 
e 11 a distância, através de um convênio com a Universi-
dade Norte do Paraná, que transmite as aulas via satélite.

A Faculdade Cathedral nasceu da ousadia de um 
empreendedor mineiro que acreditou em implantar, em 
Boa Vista, a primeira instituição superior particular do 
nosso Estado de Roraima. Em junho de 2001 – portanto, 
completaram dez anos –, depois da construção de uma 
sede própria, aconteceu o primeiro vestibular, disponi-
bilizando os cursos de Administração e Contabilidade. 

O Presidente da instituição, Dr. Haroldo Campos, 
buscou, em seguida, o credenciamento no Ministério da 
Educação para ofertar o curso de Direito, que foi liberado 
em 2002, formando a primeira turma em 2007, com nota 
4, na avaliação final do MEC; portanto, uma nota de ava-
liação acima de muitos cursos de Direito pelo Brasil afora.

No ano seguinte, os cursos de tecnologia foram 
aprovados e, em 2004, a faculdade começou a trazer 
os cursos de saúde, tão almejados pela sociedade 
local, já que muitos jovens precisavam ir para outros 
Estados para buscar formação superior nessa área – 
Fisioterapia, Farmácia, Ciências Biológicas, Psicologia 
e, por fim, Odontologia.

Quero fazer uma observação. Lá em Roraima 
também há o curso de Medicina na Universidade Fe-
deral de Roraima, que já formou várias turmas. E os 
formandos de lá têm se destacado nos concursos para 
residência, mestrado, doutorado; muitos deles, já com 
doutorado, são professores do próprio curso. E o cur-
so é um dos mais bem avaliados do Brasil, porque é 
um curso inovador. Inclusive contou, no início do seu 
funcionamento, com a presença de médicos cubanos 
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para dar aula nas matérias básicas, como Anatomia e 
Fisiologia, mas hoje tem um quadro próprio importante.

Voltando à Faculdade Cathedral, quero dizer que 
todos esses cursos compõem o quadro de 23 cursos 
presenciais já referidos, sendo 11 à distância.

No que se refere à estrutura física, a Cathedral 
dispõe de três prédios grandes – quero frisar -, todos 
localizados no bairro do Caçari, totalizando 108 salas 
de aula climatizadas; onze laboratórios na área de 
saúde, entre eles o de Anatomia, de Química, de Mi-
croscopia, de Fisiologia, o Herbário, o Biotério, entre 
outros. A faculdade dispõe também do maior auditório 
do Estado, com 900 lugares; duas videotecas; Clínica 
de Fisioterapia, uma das mais equipadas da região 
Norte do País; duas Clínicas de Odontologia; um Nú-
cleo de Práticas Jurídicas; Biblioteca, com aproxima-
damente 23 mil exemplares;, uma farmácia–escola; e 
dos departamentos administrativos.

Em junho de 2010, a Cathedral passa a oferecer 
também à sociedade boa-vistense os serviços do Es-
paço da Cidadania, prédio construído especialmente 
para abrigar uma vara do Tribunal de Júri e um Juizado 
Especializado de Violência Doméstica e Familiar con-
tra a Mulher, em parceria com o Tribunal de Justiça de 
Roraima. Neste espaço, os alunos do curso de Direito 
têm oportunidade de ver, na prática, o andamento de 
processos judiciais e júris populares.

O site da Faculdade Cathedral termina dizendo: 
“Roraima - Aqui é o nosso lugar!”

Sr. Presidente, é muito importante que nós tenhamos 
essa informação, porque, repito, é uma alegria ver que o 
nosso Estado hoje conta com várias outras instituições de 
ensino superior particulares. Ele também conta também 
com outra instituição federal, o Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia, também originária de um 
projeto meu que criou a Escola Técnica Federal, além de 
uma universidade estadual presencial e uma universidade 
estadual virtual, que atinge todos os Municípios do Estado. 
Essa universidade estadual foi criada pelo ex-Governador 
Brigadeiro Ottomar de Sousa Pinto, já falecido.

É bom registrar aqui uma coisa importante. Quan-
do se fala em Amazônia, o meu Estado é o Estado mais 
setentrional, mais ao norte de todo Brasil, e é bom que 
também se repita, já que estou falando em educação, 
que o Brasil não tem o Oiaporque, do Senador Randolfe, 
como extremo norte; o extremo norte do Brasil é o Monte 
Caburaí. Durante muito tempo, todo mundo aprendeu 
que o Brasil vai do Oiapoque ao Chuí. A Globo um dia 
desses estava com uma propaganda repetindo esse erro 
para os jovens e também para os velhos, como nós, que 
aprendemos assim. Então, é preciso mostrar que essa foi 
uma questão técnica. Os aparelhos modernos compro-
varam que o Caburaí está quase 60 quilômetros acima 

do Oiapoque. Aliás, se olharmos o mapa direitinho, se 
ele não estiver torto, é visível que a ponta noroeste de 
Roraima, onde está o Monte Caburaí, está realmente 
muito acima do Oiapoque. É educação, portanto. De 
novo, essa desinformação permanece. 

É muito importante que tenhamos, como estava 
dizendo, uma informação preciosa: Roraima hoje de-
tém a melhor proporção, no Brasil, entre população e 
estudantes de curso superior, entre população e gra-
duados pelas escolas superiores de Roraima. 

Aqui, é preciso fazer uma homenagem especial 
mesmo às Faculdades Cathedral, porque, na verdade, 
são um exemplo de empreendedorismo que merece 
ser registrado. Quero aqui, na pessoa do seu Presiden-
te, o Dr. Haroldo Campos, prestar essa homenagem.

Para finalizar, Sr. Presidente, quero aqui registrar 
que a Faculdade Cathedral recebeu o Selo de Insti-
tuição Socialmente Responsável, que foi concedido 
justamente agora em outubro. 

A Faculdade Cathedral acaba de receber o Selo 
“Instituição Socialmente Responsável”, concedido pela 
Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Su-
perior – ABMES. O selo certifica a Cathedral como uma 
Instituição de Ensino Superior - IES comprometida com a 
educação e com a sociedade. O Selo, só vem referendar 
o trabalho realizado pela Faculdade Cathedral dentro da 
área da Responsabilidade Social. A instituição, ao longo 
de seus dez anos de existência, tem promovido ações 
para integrar o corpo docente e também os acadêmicos 
com a sociedade, despertando a importância do exercí-
cio da prática profissional com responsabilidade social.

Aliás, esse é o grande desafio, Senador Paulo 
Paim, das nossas universidades: realmente se integra-
rem com a comunidade, e não ficar academia, sepa-
rando com muros os meros mortais dos professores, 
dos acadêmicos, dos doutores, dos pós-doutores, com 
alguns que não têm oportunidade de estudar vendo 
aqueles que estão estudando como privilegiados. 

Faço esse registro dos dez anos das Faculdades 
Cathedral e peço a V. Exª, Senador Paulo Paim, que faça 
o registro. Antes, porém, quero dizer que as Faculdades 
Cathedral não estão só em Roraima, elas estão também 
em Barra do Garças, em Água Boa e em outros Estados.

Portanto, a ida para Roraima foi justamente uma 
demonstração de que se acreditava no futuro do nosso 
Estado e, principalmente, da nossa gente. Registrar que 
o Presidente Aroldo Campos, como Diretor; Bismarck 
Duarte Diniz e todos os seus colaboradores que diri-
gem a nossa querida Faculdade Cathedral merecem 
hoje o nosso aplauso e, principalmente os professores, 
os alunos e os funcionários técnico-administrativos.

Peço, portanto, a transcrição dos documentos a 
que me referi.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I, § 2º, do Regimento Interno.)

NOSSA HISTÓRIA

A Faculdade Cathedral nasceu da ousadia de 
um empreendedor mineiro que acreditou na ideia de 
implantar em Boa Vista a primeira instituição de ensino 
superior particular do Estado de Roraima. Em junho 
de 2001, depois da construção de uma sede própria, 
aconteceu o primeiro vestibular, disponibilizando os 
cursos de Administração e Contabilidade.

O presidente da instituição, Haroldo Campos, 
buscou em seguida o credenciamento no Ministério da 
Educação (MEC) para ofertar o curso de Direito, que 
foi liberado em 2002, formando a primeira turma em 
2007 com nota 4 na avaliação final do MEC. No ano 
seguinte, os cursos de Tecnologia foram aprovados 
e em 2004, a Faculdade começou a trazer os cursos 
de saúde, tão almejados pela sociedade local, já que 
muitos jovens precisavam ir para outros estados bus-
car uma formação superior nessa área.

Fisioterapia, Farmácia, Ciências Biológicas, Psico-
logia e por fim, Odontologia. Todos compõem o quadro 
de 23 cursos oferecidos pela instituição, sendo 12 pre-
senciais, entre bacharelados, licenciaturas e tecnólogo 
superior, e 11 a distância, através de um convênio com 
a Universidade Norte do Paraná, que transmite as aulas 
via satélite.

No que se refere à estrutura física, a Cathedral dis-
põe de três prédios, todos localizados no bairro Caçari, 
totalizando 108 salas de aula climatizadas, 11 laborató-
rios da área de saúde, entre eles os de Anatomia, Quí-
mica, Microscopia, Fisiologia, Herbário, Biotério, entre 
outros. A faculdade dispõe também do maior auditório 
do Estado, com 900 lugares; duas videotecas além 
das clínicas de Fisioterapia, uma das mais equipadas 
da região Norte do País; duas Clínicas de Odontologia; 
um Núcleo de Práticas Jurídicas; Biblioteca, com apro-
ximadamente 23 mil exemplares; uma farmácia escola 
e demais departamentos administrativos.

Em junho de 2010, a Cathedral passa a ofere-
cer à sociedade boa-vistense os serviços do Espaço 
da Cidadania, prédio construído especialmente para 
abrigar uma Vara do Tribunal de Júri e um Juizado Es-
pecializado de Violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher, em parceria com o Tribunal de Justiça de 
Roraima (TJ-RR). Neste espaço, os alunos do curso 
de Direito tem oportunidade de ver na prática o anda-
mento de processos judiciais e júris populares reais.

Roraima – Aqui é o nosso lugar!

GRADUAÇÃO

Faculdade Cathedral investe em Cursos de Gra-
duação

Em um mercado de trabalho cada vez mais com-
petitivo e exigente, a formação superior é fundamental 
para a conquista de espaço e reconhecimento profis-
sional. Pensando nisso, a Faculdade Cathedral oferece 
para a comunidade diversas opções de cursos.

Atualmente, a instituição oferece 23 cursos de 
Graduação nas modalidades presencial e a distância, 
esta realizada por meio de uma parceria com a Uni-
versidade do Norte do Paraná (UNOPAR).

Entre os cursos de Graduação – modalidade 
presencial – estão: Bacharelado em Administração e 
Ciências Contábeis, ambos com duração de quatro 
anos, Psicologia, Farmácia e Direito (cinco anos de 
duração), Fisioterapia, Ciências Biológicas e Odonto-
logia (quatro anos) Engenharia de Produção (quatro 
anos e meio). E os cursos Superiores de Tecnologia 
em Marketing e Gestão Ambiental (dois anos e meio) 
e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (dois anos).

Já entre os cursos de Graduação – modalidade 
a distância – estão: Bacharelado em Administração, 
Ciências Contábeis e Serviço Social, ambos com du-
ração de quatro anos, Licenciatura em História, Letras 
e Pedagogia (duração de três anos e meio) e Supe-
rior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas (três anos), Processos Gerenciais, Gestão 
Ambiental, Marketing, e Gestão de Recursos Humanos 
ambos com dois anos e meio de duração.

Os cursos seguem todas as recomendações do 
Ministério da Educação – MEC, e a Faculdade Cathe-
dral é responsável pela parte acadêmica, projetos pe-
dagógicos dos cursos, seleção do corpo docente e a 
constante avaliação da qualidade dos cursos oferecidos.

A instituição também oferece uma excelente es-
trutura física que contribui de maneira significativa para 
o desempenho das aulas e para a formação do futuro 
profissional. A Faculdade Cathedral conta hoje com 11 
laboratórios da área de saúde, entre eles os de Anato-
mia, Química, Microscopia, Fisiologia, Herbário, Biotério, 
entre outros.

A instituição dispõe de três prédios localizados 
no bairro Caçari, totalizando 108 salas de aula clima-
tizadas. Possui ainda o maior auditório do Estado, com 
900 lugares; duas videotecas, clínicas de Fisioterapia, 
(uma das mais equipadas da região Norte do País); 
duas Clínicas de Odontologia; Clínica de Psicologia, 
Núcleo de Prática Jurídica; Biblioteca (com aproxima-
damente 23 mil exemplares); uma farmácia escola e 
departamentos administrativos.
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As Clínicas de Fisioterapia, Psicologia e Odon-
tologia e também no NPJ, oferecem serviços gratuitos 
para a comunidade. Os atendimentos são realizados 
pelos acadêmicos dos respectivos cursos.

A Faculdade Cathedral conta ainda com o Espa-
ço da Cidadania, onde funcionam, em parceria com 

o Tribunal de Justiça de Roraima — TJRR, o Juizado 

Especializado de Violência Doméstica e Familiar con-

tra a Mulher e também um Tribunal de Júri Popular.

Venha você também fazer parte da família Ca-

thedral!
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Ca-
valcanti, a Sra. Lídice da Mata deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pau-
lo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – V. Exª será atendido na forma regimental.

Passamos a palavra à nobre Senadora Lídice 
da Mata.

Antes, permita-me, Senadora Lídice da Mata, 
que eu faça um registro rápido. Na minha fala, eu 
acabei não citando que, no evento de ontem no Rio 
de Janeiro, esteve lá o Senador Lindbergh e também 
os representantes do Senador Marcelo Crivella e do 
Senador Dorneles.

Discutimos também naquela tarde o Estatuto do 
Motorista, com a presença da CUT, da UGT, da Força 
Sindical, da Nova Central Sindical dos Trabalhadores, 
da CGT, do Fórum dos Trabalhadores e de represen-
tantes, nos dois eventos, dos aposentados e do Mo-
vimento Negro.

Obrigado, Senadora Lídice da Mata. 
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu queria, no 
dia de hoje, fazer alguns registros desta tribuna e co-
meçar pelo registro do Prêmio Nobel da Paz de 2011, 
que fica com um trio de mulheres que se destacaram 
na luta não violenta pela segurança e pelos direitos das 
mulheres na participação do processo de construção 
da paz em seus países.

Essas mulheres foram: Ellen Johnson Sirleaf, que 
foi a primeira mulher a ser eleita democraticamente em 
urna em uma nação africana, a Libéria, e que, desde 
que tomou posse, em 2006, vem contribuindo para 
assegurar a paz no país, promover o desenvolvimento 
social, econômico e fortalecer os direitos da mulher na 
sociedade; Leymah Gbowee, que mobilizou e organi-
zou as mulheres, independentemente de diferenças 
étnicas e religiosas na Libéria, para colocar um fim à 
guerra no país e assegurar a participação feminina nas 
eleições, vem atuando decisivamente, portanto, para 
incorporar a mulher no oeste africano; e Tawakul Kar-
man, que, mesmo nas situações mais difíceis, antes e 
durante a primavera árabe, teve um papel fundamental 
na liderança, na luta pelos direitos das mulheres e pela 
busca da democracia e da paz no Iêmen.

Portanto, eu não poderia deixar de fazer este 
registro hoje, aqui, como representante das mulheres 
brasileiras, e dizer da nossa alegria de ver o Prêmio 
Nobel da Paz para três mulheres que se destacam 
hoje, no mundo, por sua liderança em situação bastan-
te adversa para garantir, em seus países, os direitos 
humanos dos seus povos e os direitos das mulheres.

Quero também fazer um registro que me desperta 
muito afeto. O jornalista, pesquisador e historiador Jorge 
Ramos, meu conterrâneo, cachoeirano, companheiro 
de movimento universitário estudantil, lança o seu livro 
História de um Maestro Abolicionista, com a história 
do nosso conterrâneo Tranquilino Bastos. 

O livro apresenta a biografia desse músico baiano, 
Manoel Tranquilino Bastos (1850-1935), que deixou um 
notável acervo de mais de 700 composições e criou 6 
filarmônicas. Além de artista, era um homem engajado 
na luta contra a escravidão. Foi também um líder es-
pírita. Homeopata, vegetariano, jornalista, escreveu a 
favor do abolicionismo e contra a intolerância religiosa 
e o racismo. Em seus artigos, portanto, antecipou em 
algumas décadas e décadas temas hoje atuais, como 
a defesa do meio ambiente e dos direitos humanos. 

O livro apresenta a vida e a obra de Traquilino 
Bastos ao tempo em que descreve o contexto econô-
mico, social, político e cultural da nossa querida cidade 
de Vila do Porto da Cachoeira, no Recôncavo Baiano, 
entre os séculos XIX e XX. 

O evento ocorreu ontem à noite, na minha querida 
cidade de Salvador, e ocorrerá na cidade de Cachoei-
ra no dia 15 de outubro, sábado, na próxima semana, 
quando será realizada a Feira Literária. 

Cachoeira foi uma das mais importantes cidades 
da Bahia no séc. XVIII e, hoje, transformou-se em uma 
das principais sedes do Recôncavo Baiano, minha 
querida e histórica Cachoeira. 

Quero também registrar, Sr. Presidente, que, on-
tem, um dos nossos Senadores, em um discurso, che-
gou a defender a pena de chicotada contra presos que 
se recusarem a trabalhar nos presídios. E, em aparte, 
o Senador Eduardo Suplicy disse que compreendia a 
sua indignação, mas que não poderia de maneira algu-
ma admitir uma posição desse tipo, o que significaria a 
volta à Idade Média e agressão aos direitos humanos.

Quero, portanto, congratular-me com o Senador 
Eduardo Suplicy e dizer da absoluta falta de oportuni-
dade de um pronunciamento, de uma declaração desse 
tipo, que atenta contra os direitos humanos e contra o 
direito da pessoa em nosso País. 

Concedo um aparte ao nobre Senador Randolfe 
Rodrigues. 

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Sena-
dora Lídice, da mesma forma, ouvi com estarrecimento 
a declaração feita ontem, desta tribuna do Senado. Eu 
quero só me somar à sua indignação em relação a esse 
tema. É importante assinalarmos para todos que nos 
assistem que essa posição é isolada – e espero que 
ela seja individualizada, isolada, que não represente a 
posição, com certeza, de mais nenhum Senador desta 
Casa. Então, quero aproveitar o ensejo da afirmação 
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de V. Exª para reiterar os termos da discordância de 
V. Exª sobre essa triste, infeliz, lamentável declaração. 
Com certeza, ela não combina com o conjunto do Se-
nado, não combina com o Estado democrático de di-
reito e não combina com qualquer possibilidade uma 
declaração triste, infeliz e lamentável como essa, feita 
por um Senador, desta tribuna, na sessão de ontem.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
Agradeço a V. Exª. 

Fiz esse registro justamente porque, como esta-
mos sendo assistidos pela televisão, pelos meios de 
comunicação, pode ficar parecendo para o cidadão, 
para a cidadã que assistiu naquele momento à tele-
visão, à TV Senado, ao jornal, a Rádio Senado, que 
esta Casa pode, em algum momento, conciliar-se ou 
concordar com uma posição desse tipo. Isso não re-
presenta a tradição de luta do nosso País, do nosso 
povo por direitos humanos e também não é tradição 
desta Casa Legislativa.

Sr. Presidente, gostaria de parabenizar a Apae 
de Salvador, que, neste mês de outubro, comemora 43 
anos de existência, atuando com o propósito de tor-
nar a pessoa com deficiência intelectual um cidadão 
pleno, em direito e dignidade. Portanto, solidarizo-me 
com todo o trabalho desenvolvido pela Apae, que te-
nho acompanhado. Nossa superintendente, Ilka dos 
Santos Carvalho, tem sido uma mulher completamente 
dedicada à missão de contribuir para a conquista dos 
direitos da pessoa com deficiência em nosso Estado.

Peço a V. Exª, portanto, que este registro seja 
integralmente colocado nos Anais da nossa Casa Le-
gislativa.

Também, da mesma forma, quero registrar e de-
fender o Projeto de lei Complementar nº 20, de 2011, 
de minha autoria, que tem por finalidade determinar 
que as despesas realizadas pelo Governo brasileiro, 
através do Ministério da Cultura, não sejam objeto de 
limitação de empenho e movimentação financeira.

Creio que esse projeto tem grande importância, 
porque o Ministério da Cultura não tem dotação orça-
mentária que alcance nem 2% do Orçamento da União. 
Ainda assim, toda vez que se fala na necessidade de 
contenção de gastos, parece que os gastos são anali-
sados pelo Ministério do Planejamento, pelo Ministério 
da Fazenda de forma igualitária, quando tratam de te-
mas desiguais. Portanto, não podem, efetivamente, ser 
considerados da mesma forma, especialmente quando 
tratamos de cultura, que diz respeito à identidade da 
nação, à identidade nacional.

Inspirou-me a fala do Senador Rollemberg, há 
pouco, um dos destacados Senadores do meu Parti-
do, um dos principais Líderes do Distrito Federal, que 
tratou do Banco do Brasil. 

Quero dizer, Senador Paulo Paim, que quero seu 
apoio para que possamos fazer um requerimento na 
Comissão de Fiscalização da Casa, para convidar para 
comparecer a esta Casa os presidentes de todas as 
grandes empresas estatais do País, entre elas o Banco 
do Brasil, para discutir o financiamento da cultura, a 
política de financiamento da cultura efetivada por essas 
empresas, conhecer os critérios, os departamentos de 
marketing, inclusive do Banco do Brasil. Já estive lá, 
já os procurei para debater o fortalecimento da cultura 
de raiz africana em nosso País. 

No carnaval passado, em Salvador, procurado 
pelos blocos afros da Bahia, o Banco do Brasil se disse 
impossibilitado de contribuir. Depois, fomos surpreendi-
dos com o patrocínio de outras instituições, de blocos 
carnavalescos particulares e de presença praticamente 
apenas de brancos.

Então, precisamos discutir, sim, a política de fi-
nanciamento e de investimento no marketing cultural 
deste País das grandes empresas estatais do Brasil, 
que precisam passar por uma lente mais efetiva.

Em relação à área de energia, por exemplo, como 
os Srs. Senadores do Norte, aqui presentes, vêm rece-
bendo investimento em cultura no Norte e no Nordes-
te? Temos reivindicado isso. A Chesf é uma empresa 
100% nordestina. No entanto, no ano passado, a partir 
de um fundo criado no Ministério de Minas e Energia 
para investimento e aprovação de projetos culturais, os 
recursos da Chesf que fazem parte desse fundo foram 
todos para projetos do Sul, do Centro-Sul, do Sudeste 
e não podem mais ser os únicos a serem contempla-
dos com os recursos das grandes empresas estatais 
deste País, principalmente na área de energia. 

Volto a tratar desse assunto, mas gostaria de pedir 
o apoio das Srªs e dos Srs. Senadores para analisarem 
essa nossa proposta de impedir o contingenciamento, 
a qualquer tempo, do Ministério da Cultura nos pro-
gramas essenciais que dizem respeito à formação do 
povo brasileiro, à identidade cultural da nossa Nação.

Deixo também esse registro para que seja publi-
cado integralmente nos Anais da Casa.

Sr. Presidente, eu gostaria de tratar, porque não 
tive oportunidade de fazer isso nesses dias, em fun-
ção do extenso trabalho que desenvolvemos aqui no 
Senado Federal, de um tema de que a Casa tratou 
em duas sessões e em diversas outras numa comis-
são especial, que é a reforma política. Quero voltar a 
colocar esse tema. Há pouco, ouvi o Senador Pedro 
Simon, que brilhantemente se pronunciou a respeito 
de um dos aspectos da reforma política que o povo 
brasileiro precisa fazer, e este Congresso, represen-
tando a vontade do povo brasileiro, precisa efetivar.
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A primeira pergunta que temos de nos fazer, 
Senadores Randolfe e Mozarildo é: reforma política 
para que e para quem? Para que queremos a reforma 
política no Brasil? Para quem é necessária a reforma 
política no Brasil? 

Não tenho dúvida de que a reforma política pre-
cisa vir para fazer com que a democracia no País se 
consolide, avance e seja radicalizada. Por isso é que 
estamos defendendo, como ponto básico dessa refor-
ma política, os segmentos democráticos deste País de 
forma suprapartidária. Hoje, tenho a compreensão de 
que é necessário aprovarmos o financiamento público 
de campanha nessa reforma política.

Se a reforma política discutida na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal não for capaz de mexer 
nesse pilar fundamental do sistema eleitoral brasileiro, 
ela não terá realizado a sua tarefa essencial nesse pe-
ríodo. O financiamento público de campanha vem para 
moralizar o processo eleitoral brasileiro. 

Como já foi dito aqui por outros oradores, espe-
cialmente pelo orador que me antecedeu, há pouco, 
o Senador Pedro Simon, o financiamento do sistema 
eleitoral brasileiro não pode continuar como está, de 
maneira personalizada, em que as empresas dirigem-se 
diretamente a alguns Parlamentares; e o fazem certa-
mente esperando que esses Parlamentares possam 
defender seus interesses amanhã. Não apenas por isso, 
mas, principalmente porque, no atual sistema eleito-
ral, para alguém do povo chegar a representar o povo 
neste Senado ou na Câmara dos Deputados é quase 
impossível, Senador Paulo Paim. É quase impossível!

Nós viemos de uma geração que lutou contra 
a ditadura militar e que teve a oportunidade de, atra-
vés da participação nos sindicatos, na associação de 
estudantes, no movimento estudantil, nas lutas pela 
liberdade nas ruas, impor um nome, construir uma his-
tória política. O líder sindical, o líder estudantil, o líder 
comunitário, hoje, neste País, não têm a possibilidade 
de chegar à Câmara dos Deputados, à Assembléia 
Legislativa no seu Estado ou mesmo à Câmara de Ve-
readores, com um sistema eleitoral que está fazendo 
com que tenhamos um mercado eleitoral, e não um 
processo político-eleitoral.

Pois não, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-

dora Lídice da Mata, V. Exª está abordando um ponto da 
reforma política que acho fundamental. Essa questão 
do financiamento realmente é a matriz das desigual-
dades entre as candidaturas. O Senador Pedro Simon 
também fez um brilhante relato. Esse é um problema 
que tem de ficar mais compreensível para a população. 
Certo Parlamentar, que, por exemplo, destaca-se por 
defender esse ou aquele tema, esse ou aquele inte-

resse de certas corporações, ou por enterrar as CPIs 
que prejudicam uma empresa, recebe doação. E, é só 
olhar, mesmo assim – não vamos nem falar de caixa 
dois –, mesmo na prestação de contas correta, vê-se 
a diferença: fulano é financiado pela empresa “a”, “b” 
ou “c’. Até defendo que deveria haver também a par-
ticipação particular, como existe nos Estados Unidos, 
mas que não fossem doados recursos para o candi-
dato “a”, “b” ou “c’, e, sim, para um fundo partidário, 
que seria, então, dividido dentro de critérios corretos 
e iguais para todos. O que não pode, de fato, é ficar 
como está, porque há as que doam legalmente, porque 
a lei permite, mas a maioria doa ilegalmente. E aí você 
percebe claramente nas campanhas: um candidato faz 
uma campanha milionária, com muitos shows... Shows, 
não, mas muitas reuniões...

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
Antigamente, tinha show também, com artistas con-
tratados.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Já 
avançamos. Não se pode mais pintar muro, não se 
pode ter mais showmício, não se pode mais ter cami-
seta, o que também era uma desigualdade enorme. 
Mas há a produção de TV, por exemplo, que é caríssi-
ma. Verifica-se que quem recebe bem produz melhor 
e que quem não recebe produz um programa de quali-
dade inferior, fora outra questão, em que não vou nem 
falar de outros Estados, mas do meu Estado. A Polícia 
Federal, na eleição passada, conseguiu, no primeiro 
turno, apreender no Brasil todo cerca de R$4 milhões. 
Só no meu Estado, Senadora Lídice da Mata, foram 
R$2,5 milhões. No meu Estado, há o menor contingente 
eleitoral. Vai dizer que é porque foi mais fácil? Não, lá é 
mais difícil de a Polícia Federal agir, primeiro, porque o 
contingente é pequeno; segundo, porque o eleitorado é 
disperso, inclusive com muitas comunidades indígenas, 
onde, aliás, houve mais corrupção eleitoral, compra de 
votos. É preciso, realmente, que mudemos esse pon-
to. Quanto ao financiamento público exclusivo, alguém 
pode defender e dizer: “O meu partido mesmo diz que 
não aceita e até faz uma campanha dizendo que se 
vai tirar dinheiro do povo”. Não, não é o povo que vai 
doar. O cidadão individual pode doar se quiser, mas 
as empresas, se for permitido que continuem doando, 
deveriam doar para um fundo oficial, para que esse 
fundo oficial divida igualmente para todos. 

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – É 
verdade, Senador. Agradeço a contribuição ao debate 
e ao nosso pronunciamento. 

Senador Mozarildo, espanta-me – eu me elegi 
para Vereadora em Salvador no tempo da militância 
política – quando ouço um líder popular do meu Parti-
do, a quem perguntei, como presidente do partido: “E 
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aí, companheiro? Vai ser candidato a vereador?” Ele 
diz:: “Senadora, não tenho condição. O que ouço falar 
é que para ser eleger vereador em Salvador é preciso 
de R$500 mil a R$1 milhão”. 

O cidadão comum deveria, sim, assustar-se, 
quando ouve falar nessas cifras. Eu me assustei, na 
eleição passada, quando os companheiros, na sede 
do partido, diziam que era impossível eleger um De-
putado Federal na Bahia com menos de R$2 milhões. 
Eu disse assim: “Estão ficando malucos? Estão ficando 
loucos? Não é possível que isso seja verdade!” Mas 
foi verdade. E é verdade! 

Se formos pegar os grandes Estados brasileiros, 
do ponto de vista do desenvolvimento econômico, os 
maiores Estados, aí a coisa fica mais grave ainda.

Qual é o cidadão, e aí insiro outra pergunta, qual 
é a mulher neste País, dona de casa ou juíza ou mé-
dica ou engenheira, uma profissional liberal que tem 
condição de chegar a disputar cargo na Assembleia 
Legislativa do seu Estado, na Câmara de Vereadores 
ou até na Câmara dos Deputados se nós não temos 
acesso, como mulheres, às grandes fontes de financia-
mento, às grandes empresas que tratam dos grandes 
negócios do País, numa sociedade patriarcal, dominada 
pelos homens, onde as mulheres não têm acesso e não 
terão? Não é possível a continuidade desse formato.

Passam alguns, para o povo brasileiro, essa ideia 
deformada, aqueles mesmos que continuam falando 
mal dos políticos e da política, tratando a política como 
a elite sempre quis que fosse tratada: uma coisa da-
queles que participam, é uma coisa suja, uma coisa 
daqueles que participam de corrupção. E assim vão 
marcando a imagem da política.

A elite entra na Câmara dos Deputados, na Câ-
mara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, no 
Senado Federal, às vezes, financiada pelas empresas 
de que eles próprios são donos, enquanto os represen-
tantes do povo têm que buscar muitas outras formas 
de trabalho para chegar a uma cadeira. 

E não é à toa que, no Congresso Nacional, con-
tam-se nos dedos os homens pretos, as mulheres ne-
gras, as mulheres. Nós não conseguimos passar de 
10%, não chegamos a 10% aqui no Senado Federal, 
porque é uma eleição majoritária que depende muito 
mais dos acordos políticos realizados em cada Esta-
do. É assim que se consegue uma presença um pouco 
maior de mulheres, mesmo assim, olhe lá, 12%, 11%, 
17%, 15%. Nunca chegamos a 20% em qualquer ins-
tância do Parlamento brasileiro. 

Este é um registro do corte profundo da desigual-
dade econômica por que passa a mulher na sociedade 
e das dificuldades que a população pobre deste País 
tem para chegar à representação política. 

Portanto, o financiamento público de campanha 
deve unir os Parlamentares acima de legenda partidá-
ria, na ideia de que nós temos de transformar o Par-
lamento brasileiro na Casa de representação real do 
nosso povo. Para tanto, temos que garantir condições 
de igualdade, ou de aproximação da igualdade, para 
que o cidadão comum possa desejar um dia repre-
sentar a sua comunidade, o seu povo, o seu Estado, 
a sua região.

O segundo ponto que quero tratar em relação à 
reforma política, Sr. Presidente, é a PEC apresentada 
pelo Líder do meu Partido, o Senador Valadares, que 
tem se dedicado tanto à discussão da organização do 
sistema eleitoral e da organização partidária em nosso 
País, uma outra questão que precisa ser enfrentada 
em nosso sistema eleitoral.

Vivemos um sistema eleitoral em que, é claro, os 
governos sempre fazem maioria. Vivemos um sistema 
eleitoral em que os deputados se elegem, têm quatro 
anos de mandato, e dois anos depois já estão deses-
peradamente buscando financiamento de campanha 
para os seus prefeitos.

Como não há financiamento de campanha para se 
eleger um vereador, um prefeito, é necessário organizar 
financiamento de campanha. Dois anos depois, vem 
o financiamento da própria campanha dos deputados. 
Assistindo a isso, eu me lembro de um companheiro 
nosso que dizia: olha, aqui no partido é bom a gente 
não lutar, Senador Randolfe, para eleger o prefeito. É 
melhor lutar para que o nosso prefeito fique em segun-
do lugar, porque não temos dinheiro para garantir a 
eleição do prefeito. Vai entrar um deputado que já tem 
prestígio, que se movimenta na Câmara dos Deputa-
dos, que já se articula com o Governo, que vai arranjar 
o financiamento para o prefeito. Quando chegar a hora 
de o partido se dirigir a esse prefeito para pedir votos 
para o deputado federal, para o deputado estadual, o 
prefeito irá dizer que, infelizmente, o deputado fede-
ral fulano de tal, do outro partido, arranjou o financia-
mento na hora ou o governador trouxe para cá uma 
grande obra. O senhor sabe, eu não posso ficar contra 
o governo. Assim, vamos perdendo a independência. 

Mais uma vez, volto a dizer que o financiamento 
público de campanha é necessário. Mas também é ne-
cessário realizarmos eleições gerais no Brasil. Eleições 
em uma só data, de prefeito, vereador a Presidente da 
República, organizando o sistema eleitoral do País in-
teiro, debatendo e politizando as eleições.

Por isso também defendo que já possamos ter a 
discussão, nas eleições municipais, do Parlamento do 
Mercosul, para que nós possamos politizar, impedir que 
a eleição se transforme cada vez mais nas disputas 
paroquiais às vezes acontecidas entre famílias num 
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só Município e possamos levar ideias políticas àquele 
Município, democratizando o processo de discussão 
existente entre as teses políticas principais que estão 
em jogo na nação: o que defende o Presidente da Re-
pública, o projeto que defende o governo do Estado, 
o projeto que defende o prefeito, o governador, o de-
putado federal, o deputado estadual. No máximo, nós 
podíamos ter eleições para o Executivo todas juntas 
e, três meses depois, as eleições gerais do Parlamen-
to brasileiro de cabo a rabo, do vereador ao Senador. 

Nós não podemos continuar com esse sistema 
desorganizador da administração pública no Brasil, 
porque, sete meses antes, não se pode investir quan-
do é eleição municipal; passam-se dois meses, vêm 
eleições nacionais; aí os governos paralisam porque 
tais, tais e tais projetos não podem receber recursos, 
porque estamos no período eleitoral; não podem fazer 
concurso público porque estamos no período eleitoral. 
E assim vai-se passando o tempo e não se formalizam 
as carreiras públicas nos Municípios brasileiros, sob o 
pretexto de que nós estamos no período eleitoral, isso 
e aquilo, e os prefeitos continuam a indicar livremente e 
a contratar livremente, sem que os ministérios públicos 
tenham nem sequer tempo de responsabilizá-los por 
uma situação em que muitos dos prefeitos contratam 
metade da cidade. Quando saem, o outro que vem 
contrata a outra metade. E aí vai-se constituindo essa 
política clientelista, fisiológica que dá sustentação ao 
poder político no Brasil.

O terceiro aspecto da reforma é que, sem dúvida 
nenhuma, nós temos que colocar para valer na próxima 
eleição o Ficha Limpa e ter uma referência daqueles 
que estão disputando os cargos para vereador, para 
deputado ou para qualquer outra coisa.

Ainda ontem, recebi um comunicado de que uma 
pessoa que acabava de se filiar ao nosso partido – e 
tinha chegado recentemente àquela cidade – estava 
sendo acusada de pedofilia.

Imediatamente entrei em contato com o presidente 
local do partido para pedir que não aceitasse aquela 
inscrição. Não era uma acusação, era uma condena-
ção que existia há alguns anos. A pessoa sai de uma 
cidade para outra, muda de domicílio eleitoral, e você 
não tem como efetivamente conhecer a vida dos filia-
dos e daqueles que estão se colocando para cumprir 
o papel de representar o povo no Município.

A lista fechada como necessidade de fortale-
cimento dos partidos políticos, a lista fechada como 
ideia de que precisamos, nesta lista, estabelecer a re-
presentação política real do povo brasileiro, colocan-
do a cota para as mulheres, colocando a presença da 
maioria negra deste País, dos nossos líderes, dentro 
dessa lista, fazendo, portanto, com que todos possam 

concorrer de maneira igual no fortalecimento de cada 
uma das legendas partidárias no nosso País. 

Defendo o voto proporcional. Admito como última 
instância o voto distrital misto, mas defendo o voto pro-
porcional. Alguns companheiros dizem: mas a eleição 
na Bahia, por exemplo, que é um Estado grande, já 
é distritalizada. Você não elege uma pessoa, um de-
putado não tem voto na região do oeste sem ter uma 
ligação com aquela região.

Pois é, o voto proporcional permite isso, permite 
que o eleitor se manifeste escolhendo os candidatos 
que têm mais proximidade com a região, sem perder 
de vista a possibilidade de eleger alguém que tenha 
um posicionamento político em todo o Estado, que 
tenha uma opinião política que pode ser seguida em 
qualquer lugar do Estado e ter o apoio de qualquer ci-
dadão que concorde com a posição política daqueles 
que defende. 

Finalmente, creio que temos de repensar a coli-
gação proporcional. Não sou contra a coligação pro-
porcional, pelo contrário. Acho que a coligação propor-
cional tem permitido o crescimento e a presença dos 
pequenos partidos, que são necessários para garantir 
que o Parlamento não tenha a expressão apenas das 
maiorias, mas também a expressão de partidos pe-
quenos, que podem se aliar em determinados projetos 
políticos regionais e aqui trazer o pensamento às vezes 
de um só representante, de dois, de uma legenda pe-
quena neste País. Mas precisamos definir que essas 
coligações têm de funcionar como federações, que 
não é possível uma coligação que existe numa eleição 
chegar ao Congresso Nacional, chegar à Câmara dos 
Deputados e se compor com outros partidos. Isso não 
permite uma composição de ideias.

A Europa inteira faz coligação proporcional dentro 
dos regimes parlamentaristas, mas em um contexto 
de bloco partidários que permanecem durante os go-
vernos, que defendem a mesma posição, que defen-
dem um determinado projeto político constituído com 
uma agenda, com um programa e com uma proposta 
para o governo, para a nação ou para a cidade onde 
se organizaram.

O que não pode haver é a coligação meramen-
te voltada para os interesses eleitorais estritos, o que 
poderíamos chamar de pragmático desejo eleitoral, e, 
no ano seguinte, aquele que se elegeu naquela legen-
da já estar em oposição àquele governo ou apoiar o 
governo contra o qual ele se elegeu.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
queria deixar aqui algumas dessas opiniões para esse 
debate no nosso Senado, que se prepara para apre-
sentar algumas mudanças feitas numa comissão muito 
pequena, aliás, dita de sábios. Como não sou sábia e 
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ainda sou Senadora de primeiro mandato, não tenho 
a possibilidade de participar desses fóruns especial-
mente constituídos, mas não posso deixar de colocar 
a minha posição, até porque não concordo e não acho 
que possa haver reforma política sem participação po-
pular, sem que o povo esteja acompanhando e parti-
cipando desse processo.

Se fizermos o financiamento de campanha sem 
um debate público, financiamento exclusivo ou finan-
ciamento misto público sem ter o debate concreto com 
as organizações populares da sociedade brasileira, o 
povo brasileiro não vai ter oportunidade de participar da 
discussão nem vai entender o que significa realmente 
hoje esse aprisionamento da política nacional com o 
financiamento privado de campanha do jeito que está 
e a distorção que causa à representação popular em 
nosso País.

Muito obrigada.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTOS DA SRª SENADORA LÍDICE DA 
MATA

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srs. Se-
nadores, Srªs Senadoras, gostaria de parabenizar a 
APAE Salvador que nesse mês de outubro comemora 
43 anos de existência atuando com o propósito de tor-
nar a pessoa com deficiência intelectual um cidadão 
pleno, em direito e dignidade. Para marcar essa data 
a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Salvador realiza a partir desta sexta-feira (7) a expo-
sição “Cores da Inclusão” que reúne belos trabalhos 
criados pelos alunos Centro Educacional Especiali-
zado (Ceduc).

Nas peças, que serão vendidas com o objetivo de 
angariar recursos para viabilizar os cursos de qualifi-
cação, os alunos utilizam técnicas mistas e levam em 
conta os conceitos de sustentabilidade, com a trans-
formação de materiais descartáveis em arte. As obras 
sintetizam os sentimentos, desejos e habilidades dos 
jovens artistas e buscam fomentar uma reflexão na 
sociedade, para que ela compreenda as diferenças e 
valorize a diversidade como forma de incluir a pessoa 
com deficiência.

A APAE todos conhecem, é uma instituição filan-
trópica, sem fins lucrativos, que presta atendimento 
educacional e de assistência social a 771 crianças, 
adolescente e adulto com deficiência intelectual e às 
suas famílias.

Com 43 anos de fundação, a Apae Salvador atua 
nas áreas: de Educação com o Centro Educacional 
Especializado (Ceduc), que desenvolve atendimentos 
educacionais para alunos de 2 a 16 anos incompletos; 

na área de Assistência Social, por meio do Centro de 
Formação e Acompanhamento Profissional (Cefap) 
que estimula habilidades e competências da pessoa 
com deficiência a partir de 16 anos, assegurando seu o 
ingresso no mercado de trabalho; e na área de Saúde, 
representada pelos seguintes núcleos que oferecem 
serviços à comunidade: Centro Médico Ambulatorial 
(Cemed) que oferece modernos exames e tratamen-
tos de fisioterapia; Centro de Diagnóstico e Pesquisa 
(Cedip) onde são realizados os Testes do Pezinho, que 
já beneficiou mais de 2 milhões de recém-nascidos, a 
Triagem Pré-Natal, além de pesquisas científicas; e o 
Laboratório de Análises Clínicas (Labac), responsável 
pelos exames laboratoriais.

As famílias são igualmente atendidas em todos 
os programas da Instituição. Nessas quatro décadas, 
a Apae Salvador vem contribuindo decisivamente para 
a inclusão das pessoas com deficiência intelectual na 
sociedade, fomentando debates para a consolidação 
dos seus direitos, e atuando na prevenção e tratamento 
de doenças que podem levar à deficiência intelectual.

Parabéns, portanto a APAE, a sua superintenden-
te Ilka Santos de Carvalho e a todos os funcionários 
que se dedicam a esse importante trabalho em nosso 
cidade. Faço votos que a Instituição siga em frente com 
o mesmo objetivo de atender a pessoa com deficiência 
intelectual com serviços de qualidade.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, no início da atual legisla-
tura, mais exatamente no dia 10 de fevereiro, trouxe 
a esta Casa uma proposição que julgo da maior rele-
vância, e para a qual solicito a atenção e o apoio dos 
nobres colegas.

Refiro-me, Sr. Presidente, ao Projeto de Lei Com-
plementar n° 20, de 2011, que tem por finalidade deter-
minar que as despesas com cultura não sejam objeto 
de limitação de empenho e movimentação financeira.

No mundo atual, Srªs e Srs. Senadores, a cul-
tura exerce um papel cada vez mais decisivo. E não 
apenas em sua função básica, como expressão dos 
aspectos da vida coletiva relacionados à criação inte-
lectual e artística.

Na verdade, pode-se falar com propriedade cada 
vez maior de uma “indústria cultural”, importantíssima 
para a geração de divisas e, consequentemente, para 
o desempenho da economia.

Existe todo um mercado, Sr. Presidente, que se 
organiza em torno do cinema, da música, do teatro, 
da dança, da gastronomia, dos festejos populares, do 
patrimônio histórico e cultural.

E muitos países já se deram conta, há bastante 
tempo, de que esse mercado é altamente rentável. Mui-
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tos países, – a exemplo dos Estados Unidos, do Reino 
Unido e da França –, já se deram conta de que vender 
produtos culturais pode ser tão lucrativo como vender 
trigo, minério de ferro, automóveis ou computadores.

Isso sem contar, Srªs e Srs. Senadores, que a 
pujança cultural exibida por um povo acaba tendo 
desdobramentos extremamente positivos nos campos 
político e estratégico. Afinal, qualquer país com preten-
sões de protagonismo sabe que será muito mais bem 
sucedido se as idéias e valores que forjam o espírito de 
sua gente forem aceitos facilmente pelos outros povos.

Por todas essas razões, estou plenamente con-
vencida de que o Brasil fará muito bem se der um tra-
tamento preferencial à cultura, Livrando-a de certas 
contingências impostas pela legislação atual.

Hoje, Sr. Presidente, os limites à execução da lei 
orçamentária anual são fixados no artigo 9o da Lei Com-
plementar n° 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Diz o artigo que se for verificado, ao final de um 
bimestre, que a realização da receita poderá não com-
portar o cumprimento das metas de resultado primário 
ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, 
os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato 
próprio e nos montantes necessários, os devidos ajus-
tes em suas programações.

Tais ajustes, Srªs e Srs. Senadores, devem ser 
feitos nos trinta dias subseqüentes e implicam limita-
ções de empenho e movimentação financeira, segundo 
os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 
É o famoso contingenciamento, tão temido pelos ges-
tores de obras e serviços públicos.

Reza ainda o artigo 9o da LRF, Senhor Presiden-
te, que não serão objeto de limitação as despesas que 
constituam obrigações constitucionais e legais do ente 
público, inclusive aquelas destinadas ao pagamento 
do serviço da dívida, e também as ressalvadas pela 
lei de diretrizes orçamentárias.

Isso quer dizer que a lei de diretrizes orçamen-
tárias, a cada exercício, pode conferir uma espécie 
de proteção a determinadas despesas, livrando-as do 
risco de limitação.

O problema, Srªs e Srs. Senadores, é que - pelo 
fato de o texto legal ter vigência restrita ao exercício a 
que se refere -, essa proteção precisa ser confirmada 
a cada nova edição da lei de diretrizes orçamentárias.

E é justamente essa ausência de regras perma-
nentes, essa incerteza em relação ao futuro, que faz 
com que os órgãos executores não se sintam seguros 
sobre os recursos que terão disponíveis para a reali-
zação das ações programadas.

No caso da cultura, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, essa indefinição é especialmente cruel. O 
quadro incerto, pouco confiável, impede que a cultura 

exerça na plenitude seu papel de agente catalisador 
da expressão da criatividade brasileira, parte essencial 
do novo cenário de desenvolvimento econômico social-
mente justo e sustentável que se almeja para o País.

Faz-se necessário, pois, que encontremos uma 
solução definitiva, que resguarde a produção cultural 
como instrumento indispensável ao nosso desenvolvi-
mento social, econômico e político; uma solução que 
leve em conta o fato, incontestável, de que a diversi-
dade cultural se configura como um dos maiores pa-
trimônios de nossa gente.

A proposta que apresento no PLS Complementar 
n° 20, de 2011, é a de que o parágrafo 2o do artigo 
9o da Lei de Responsabilidade Fiscal passe a vigorar 
com a seguinte redação:

“Não serão objeto de limitação as despe-
sas que constituam obrigações constitucionais 
e legais do ente, inclusive aquelas destinadas 
ao pagamento do serviço da dívida, as des-
tinadas à cultura e as ressalvadas pela lei de 
diretrizes orçamentárias.”

Ou seja: estende-se à cultura, em caráter perma-
nente, uma proteção que hoje só pode ser concedida 
na lei de diretrizes orçamentárias, e que precisa ser 
renovada anualmente.

Estou absolutamente convencida, Sr. Presidente, 
de que essa pequena alteração no texto legal, esse 
pequeno acréscimo de quatro palavras ao parágrafo, 
permitirá à cultura nacional desenvolver todas as suas 
potencialidades, contribuindo decisivamente para o 
progresso do Brasil.

Conto, pois, com o prestígio das Srªs e dos Srs. 
Senadores, para que rapidamente tenhamos aprovado 
o Projeto de Lei Complementar n° 20, de 2011.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

SP) – Meus cumprimentos, Senadora Lídice da Mata. 
Permita-me dizer, e não é a primeira vez que vou dizer 
isso, que assino embaixo de todo o seu pronunciamento. 
V. Exª trouxe à tona em certo momento a discriminação 
contra a Miss Brasil Mundial por ser negra e hoje, en-
tre tantos temas importantes com os quais concordo, 
lembra, quem sabe, esse escorregão, essa vacilada, 
o tropicar, eu diria, ao se embaralhar com as palavras 
do Senador Cassol quando diz que quer que volte o 
tempo da chibata. Não consigo entender.

Confesso que estava no Rio ontem, permita que 
diga isso, com a presença do Vereador Adilson Pires, 
da Edna Roland, que V. Exª conhece, foi a relatora 
da Conferência de Durban, com o Caó, ex-Deputado 

405ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2011



Outubro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 8 40821 

Federal e autor da Lei Caó, com a Deputada Federal 
Benedita da Silva... 

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB - BA) – 
Baiano. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT - RS) 
– ...Edmilson Valentim, que V. Exª conhece muito bem, 
o Senador Lindbergh Farias, o Eloi Ferreira, Presidente 
da Fundação Palmares, o próprio Presidente da Firjan, 
Sr. Carlos Fernando Gros, estavam lá quase todas as 
centrais sindicais, CUT, Força, Nova Central, CGT, UGT, 
Fórum Sindical dos Trabalhadores, os movimentos so-
ciais quase todos, movimento negro, movimento sindi-
cal, aposentados, pessoas com deficiência, petroleiros, 
metalúrgicos, todos não acreditaram. Isso foi ontem 
à noite. Não acreditaram nesse, eu diria, escorregão. 

Eu quero entender assim, porque não posso 
aceitar que um Senador da República...

E lá, Senadora, me permita – e até queria de-
pois uma avaliação de V. Exª –, na minha fala, fiz uma 
homenagem adivinhe a quem? A João Cândido, o 
navegante negro, o líder da Revolta da Chibata. E até 
cheguei a avançar e cantei parte da música do João 
Bosco, aquela que diz: das pedras pisadas do cais, 
surgiu enfim o almirante negro. E aqui, no coração da 
democracia, um Senador fala que gostaria de que vol-
tasse a chibata aos presídios. 

Eu não quero acreditar. Eu não quero acreditar. 
Acho que ele foi infeliz, se atrapalhou. Eu não sei. Al-
guém disse: não, quem sabe foi falha da assessoria. 
Eu não vou culpar a assessoria. Vou dizer que ele se 
atrapalhou porque acho que ele quis dizer que gos-
taria de que nos presídios as pessoas trabalhassem. 
Eu diria sim, que trabalhem e tenham até, quem sabe, 
a formação em um curso profissional para a sua re-
condução à sociedade, a sua recuperação. Falar em 
chibata, eu nem quero acreditar que foi falado. V. Exª 
conhece muito bem essas histórias. 

Faço essa consideração, cumprimentando V. Exª.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB - BA) – Eu 

aproveito, Senador Paim, para dizer que todos esses 
representantes da luta popular no Brasil estavam no 
Rio de Janeiro para participar de uma homenagem jus-
tíssima a V. Exª, à qual eu quero também me associar.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT - RS) 
– Muito obrigado, Senadora Lídice da Mata.

Passamos a palavra neste momento, no princípio 
de um inscrito e de um líder, ao nosso Líder do PSOL, 
Senador Rodrigo... Não, Rodrigo. Aqui é comunicação 
parlamentar. Senador Randolfe, nosso querido Senador 
Randolfe Rodrigues. Quem falou antes, para uma co-
municação parlamentar, foi o Senador Rodrigo Rollem-
berg do PSDB. Neste momento, falará o nosso jovem, 
competente e Líder. Tive a alegria de apresentá-lo a 

amigos que estavam me visitando como o mais jovem 
e um dos mais competentes Senadores da República, 
Senador Randolfe Rodrigues. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador) – Muito obri-
gado, Sr. Presidente, Senador Paulo Paim.

Falarei sobre outro tema, Sr. Presidente, mas já 
registrei a minha posição no aparte que fiz à Senado-
ra Lídice. Quero aproveitar que V. Exª está na Presi-
dência desta sessão para reafirmar o repúdio à infeliz 
declaração de ontem que ouvimos aqui, da tribuna 
do Senado. Quero aproveitar que V. Exª está na Pre-
sidência desta sessão, porque V. Exª, com certeza, é 
o principal expoente da luta política contra o racismo. 
É graças à luta de V. Exª que conseguimos incorporar 
no texto constitucional de 88 o racismo como crime 
inafiançável. É graças a V. Exª à sua luta pelos direitos 
das chamadas minorias, que na verdade são maiorias 
na sociedade brasileira. Não é à toa a coincidência 
da citação do célebre Almirante Negro. É bom que o 
destino pregue essas boas peças. No mesmo dia que 
alguém vem à tribuna fazer essa infeliz declaração, V. 
Exª suscitou o querido Almirante Negro. Antes de falar 
sobre a chamada Lei Geral da Copa, não posso deixar 
de reafirmar o meu repúdio a essa infeliz declaração 
que, lamentavelmente, ouvimos da tribuna do Senado 
da República no dia de ontem. Quero aproveitar a pre-
sença, na Presidência, de alguém que é uma referên-
cia nacional na luta contra o racismo, na luta contra a 
discriminação, na luta contra declarações desse tipo. 
É um tipo de declaração anticivilizatória, não há outro 
termo. A sociedade e a humanidade evoluíram para 
rejeitar declarações desse tipo. 

Sr. Presidente, nestas duas semanas nós ouvi-
mos muitos comentários sobre a chamada Lei Geral 
da Copa. Inclusive é de minha autoria um requerimento 
convocando o Sr. Ricardo Teixeira e outras autoridades, 
dentre eles os responsáveis pela infraestrutura para 
a realização da Copa do Mundo no Brasil, para virem 
a esta Casa prestar explicações sobre o que vem a 
ser esse Projeto de Lei nº 2330, essa chamada Lei 
Geral da Copa, que foi encaminhada pela Presidente 
da República há duas semanas aqui para o Congres-
so Nacional. Já está na Câmara dos Deputados, já 
foi montada uma comissão especial para analisá-la, 
parece-me que já houve designação de relator e, em 
seguida, virá para cá. Eu comecei a comentar sobre 
a Lei Geral da Copa. Aprovamos um requerimento na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e Justi-
ça e tenho certeza de que dentro em pouco o Senador 
Eunício, Presidente da CCJ, fará a convocação do Sr. 
Ricardo Teixeira para vir aqui dar explicações.
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Eu queria aproveitar aqui a tribuna para dar maio-
res detalhes sobre essa lei geral, para que a sociedade 
brasileira, através da TV Senado e da Rádio Senado, 
tome conhecimento do que significa esse Projeto de 
Lei 2330.

O Governo instituiu há duas semanas também 
a contagem regressiva para a realização da Copa do 
Mundo de Futebol em 2014. Então, a partir do dia de 
hoje, faltam mais ou menos 970 dias para a Copa do 
Mundo ser realizada aqui no Brasil.

Primeiro, eu queria destacar que é um motivo de 
orgulho para nós a realização da Copa aqui em nosso 
País. Durante muito tempo se utilizou as expressões 
“Deus é brasileiro” e “ Brasil é o país do futebol”. De 
fato, o futebol está na essência, não é só uma mani-
festação esportiva para nós brasileiros. O futebol é 
algo da cultura nacional. Nenhum país do mundo se 
mobiliza tanto em uma Copa do Mundo, seja em que 
canto do Planeta ela ocorra, quanto o nosso. Nenhum 
país do mundo tem tantos apaixonados torcedores de 
diferentes clubes do futebol nacional como nós temos 
aqui no Brasil.

Então, o futebol está enraizado na nossa cultura. 
Aqui no nosso País nós vivemos, há 54 anos, o orgulho 
de sediar uma Copa do Mundo de Futebol, em condi-
ções menos drásticas impostas pela Federação Inter-
nacional de Futebol do que hoje. E sofremos inclusive 
com o final daquela Copa do Mundo, quando o Brasil, 
em pleno Maracanã, perdeu para o Uruguai por 2 a 1.

Então, sediar, realizar a Copa do Mundo de novo 
no Brasil é um motivo de orgulho para nós, pelo que 
representa o futebol para o nosso país, pela mobiliza-
ção, pela identidade que o futebol tem com a cultura 
brasileira. Só que nós não temos tido boas experiên-
cias e referências desses megaeventos internacionais. 
Temos aí o exemplo dos Jogos Pan-americanos, no 
Rio de Janeiro, que durante a sua realização suscitou 
uma série de denúncias sobre desvios e superfatura-
mentos, ocorridos pela sua realização.

E agora, por conta da realização da Copa do 
Mundo, nós já aprovamos, nesta Casa, com o meu 
voto contrário, o chamado Regime Diferenciado, que 
é um regime extraordinário de licitações públicas para 
beneficiar a realização da chamada Copa do Mundo e 
das Olimpíadas. Já é uma legislação de exceção, por-
que claramente o tal Regime Diferenciado de Licitações 
fere a Lei nº 8.666, que é a Lei Geral de Licitações e, 
conseqüentemente, como a Lei Geral de Licitações 
dialoga com o art. 37 da Constituição, que diz que a 
Administração Pública é regida pelos princípios da le-
galidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência, ele acaba também ferindo a Constituição 
da República.

Agora vem o Projeto de Lei nº 2.330, chamado de 
Lei Geral da Copa. Ele está na Câmara, virá para cá, 
e nós temos de nos preparar. Eu espero que a Câma-
ra faça modificações. Se não fizer, nós não podemos 
deixar esse projeto passar incólume pelo Senado. Na 
prática, o projeto, Presidente, cria uma situação jurí-
dica excepcional. É claramente uma legislação de ex-
ceção, tanto é que boa parte dos ditames do projeto, 
que suspende quatorze dispositivos do Estatuto do 
Torcedor, que é uma das maiores conquistas da legis-
lação esportiva brasileira, infringe também a Lei Pelé, 
outra das grandes conquistas da legislação esportiva 
brasileira. Esse projeto cria uma situação jurídica de 
exceção que vigorará até 31 de dezembro de 2014. 
Ou seja, é clara e declaradamente uma legislação de 
exceção, tal qual aquelas legislações da ditadura, que 
entravam em cena para atender aos casuísmos. To-
dos conhecem e já ouviram falar do chamado Pacote 
de Abril, de 1977, da ditadura, que foi editado única e 
exclusivamente de atender e beneficiar os candidatos 
do regime militar. Assim é o Projeto de Lei nº 2.330.

Vamos a uma análise mais detida do que ele diz.
Primeiro, o projeto determina que se aplique a 

proteção dos símbolos pertencentes à Fifa, a vedação 
ao registro de nome, prêmio ou símbolo ligado a evento 
esportivo no Instituto Nacional de Propriedade Indus-
trial. Ou seja, excepcionalmente, o INPI não cobrará 
nenhum dos registros das chamadas marcas da Fifa. 
O INPI, previsto no art. 124, da Lei nº 9.272, estabe-
lece um conjunto de critérios para registro de marcas 
em nosso País. Esse dispositivo da Lei nº 9.272 é um 
dos primeiros que fica suspenso. 

A intenção, com isso, do Projeto de Lei nº 2.330 
é que as expressões “Copa do Mundo”, “Mundial de 
Futebol” e “Brasil 2014” passem a ser marcas utiliza-
das exclusivamente pela FIFA. Mas não para por aí. O 
art. 11 do Projeto de Lei atribui à Fifa, pessoa jurídica 
internacional de direito privado, a exclusividade para 
divulgar suas marcas, distribuir, vender, dar publicidade 
ou realizar propaganda de produtos e serviços, bem 
como outras atividades promocionais ou de comércio 
de rua, nos locais oficiais de competição, nas suas 
imediações e principais vias de acesso. Ainda no pro-
jeto de lei, a proposta tipifica crimes exclusivos para 
determinadas condutas, como pena de detenção que 
variam de um mês ou um ano ou multa, cuja ação pe-
nal será condicionada à representação da Fifa. Veja, 
Sr. Presidente, a Fifa introduz no ordenamento jurídico 
brasileiro uma cláusula penal. Quem utilizar a marca 
“Brasil 2014”, quem pintar o muro, algo da cultura do 
brasileiro... Quem não conhece como ficam as nossas 
cidades brasileiras, em dias de Copa do Mundo, para 
celebrar o orgulho nacional de nossa seleção em país 
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estrangeiro? As nossas cidades têm os seus muros, 
as suas ruas pintadas, as suas ruas decoradas com 
a bandeira do Brasil, com a pintura do local onde está 
sendo realizada a Copa do Mundo, com a aferição das 
marcas da Copa do Mundo. Pois bem, agora, com a 
Copa sendo realizada em nosso País, se for aprova-
do esse 2.330, se um cidadão brasileiro pintar Copa 
do Mundo 2014 no muro, se pintar no asfalto da rua 
Mundial 2014, se pintar o nome do nosso País, Brasil 
2014, pode ser processado pela Fifa. Ele poderá ser 
processado pela Fifa e poderá ter detenção de dois 
meses a um ano, por uma ação penal condicionada, 
movida pela dona Federação Internacional de Futebol 
Associado.

Isso é uma intervenção indevida e absurda! E 
não é só no Brasil, é na cultura nacional, É na vida do 
povo brasileiro. Veja: há anos, celebramos as Copas do 
Mundo realizadas em outros países. Quando a Copa é 
realizada em nosso País, nós vamos ser proibidos, por 
conta da determinação da dona Fifa, de comemorar, 
de celebrar, de nos reunirmos nas ruas, de festejar a 
Copa do Mundo porque as marcas da Copa do Mun-
do, inclusive o nome do nosso País, Brasil, passam a 
ser marcas de propriedade industrial da Federação 
Internacional de Futebol!

Sr. Presidente, isso é um absurdo. Nem a ditadura 
construiu uma legislação de exceção dessa natureza. 
Mas as aberrações não param por aí. O Projeto de 
Lei estabelece que a União responda por danos que 
causar, assumindo os efeitos da responsabilidade civil 
perante a Fifa.

Veja só: o evento é organizado pela Fifa, a Fifa 
é organizadora e patrocinadora do evento. Qualquer 
coisa que dê certo no evento, o mérito é da Fifa. Mas 
qualquer coisa que dê errado no evento, o prejuízo é 
do Brasil, o prejuízo é do Governo brasileiro!

E vai mais adiante: qualquer incidente ou aci-
dente de segurança relacionado aos eventos, mesmo 
que a Fifa tenha concorrido para a ocorrência do dano, 
qualquer responsabilidade de dano será do Governo 
brasileiro.

O festival de absurdos não para aí, Sr. Presidente. 
Tem mais. O Brasil, a União, garantirá, sem ônus para 
a entidade organizadora dos eventos, os serviços de 
segurança, saúde e serviços médicos, de vigilância 
sanitária, alfândega e imigração, dentre outros. 

A Fifa, então, entra com o nome da realização do 
evento, e todas as despesas – alfândega, serviço de 
segurança, serviço de saúde, serviço médico, vigilân-
cia sanitária –, tudo é de responsabilidade do Brasil. 
A Fifa não tem responsabilidade nenhuma sobre isso.

Vai adiante: vários capítulos, como eu já disse, 
do projeto de lei suspendem a Lei nº 10.671, de 2003 

– como já afirmei aqui, uma das maiores conquistas 
do esporte brasileiro –, que é o Estatuto do Torcedor. 
Em especial, o Estatuto do Torcedor trouxe para a le-
gislação esportiva brasileira vários dispositivos que 
garantiram a transparência na organização dos even-
tos esportivos. Mais uma vez, em nome da Fifa, esses 
dispositivos são suspensos do Estatuto do Torcedor.

E continua: é também suspenso o art. 13-A do 
Estatuto do Torcedor, que, dentre outras medidas, 
proíbe a venda de bebida alcoólica nos estádios. En-
tão, nós pensamos: a Fifa suspende o dispositivo que 
proíbe a venda de bebida alcoólica nos estádios; fica 
permitida, então, a venda de bebida alcoólica nos es-
tádios. Certo? Não; errado. Fica condicionado que só 
pode ser vendida nos estádios uma bebida alcoólica, 
uma cerveja, a Budweiser, da Ambev, que é patroci-
nadora da Fifa. Então, nos estádios, vai ser permitido 
tomar bebida alcoólica, beber cerveja, mas só vai ser 
permitido beber uma marca de cerveja: a cerveja que 
é patrocinadora da Fifa.

Mais adiante: coerente com a tentativa de trans-
ferir a responsabilidade civil para a União, a proposta 
também suspende o art. 19 do Estatuto do Torcedor, 
que estabelece responsabilidade civil objetiva da enti-
dade organizadora por quaisquer prejuízos causados 
por torcedor que decorram das falhas de segurança. 
Então, o Estatuto do Torcedor diz que, se ocorrer uma 
partida de futebol na Gávea, de responsabilidade do 
Flamengo, os responsáveis pelos danos, pelos prejuízos 
que ocorrerem é o Flamengo; se ocorrer uma partida 
de futebol patrocinada por algum clube lá no Amapá, 
os danos que ocorrerem são do clube amapaense, do 
Trem Desportivo Clube, que organizou a partida de 
futebol. Pois bem, esse dispositivo do Estatuto do Tor-
cedor está suspenso também, por ordem da Fifa, para 
que a Fifa não se responsabilize por nenhum prejuízo 
do que ocorrer em alguns dos eventos da Federação 
Internacional de Futebol em nosso País. 

Mais adiante, Sr. Presidente, um direito conquis-
tado pela juventude brasileira, o direito a meia entra-
da, o direito a meio entrada nos estádios de futebol é 
suspenso, por conta desta Lei. 

Os direitos dos idosos terem acesso a meia-en-
trada nos estádios, também é suspenso, inclusive essa 
determinação prevista nas leis estaduais. 

Sr. Presidente, um absurdo fica escancarado no 
art. 5º, do projeto de lei da Fifa. Olha só o que diz do 
Projeto de lei em seu art. 5º, § 2º:

Art. 5º, § 2º – A concessão e manutenção das 
proteções especiais das marcas de alto renome e das 
marcas notoriamente reconhecidas deverão observar 
as leis e regulamentos aplicados no Brasil, após o tér-
mino do prazo estabelecido no caput.
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O que está dizendo aqui concretamente. Olha 
essa lei é uma lei em que suas imposições terão vali-
dade até 31 de dezembro de 2014. Ou seja, é uma lei 
de exceção. O art. 5º, § 2º do Projeto de Lei, que isso 
é uma legislação de exceção, essa legislação só va-
lerá enquanto no Brasil ocorrer o Mundial de Futebol 
patrocinado pela Fifa.

Na prática está se transferindo, durante a reali-
zação da Copa do Mundo, o Governo brasileiro para 
a Fifa, está transferindo-se a soberania nacional de 
acordo com esse dispositivo, esse art. 5, § 3º, do pro-
jeto de lei é revelador que claramente é essa intenção.

Bom eu ouvi declarações esta semana de di-
ferentes tipos. Eu ouvi Ministros, ouvi prefeitos, ouvi 
até o provável Relator da Câmara dos Deputados, 
dizer que o Brasil já sabia disso quando se propôs a 
sediar a Copa do Mundo. Se o Brasil já sabia disso 
dessas imposições o povo brasileiro não sabia. E este 
Congresso Nacional – a Câmara dos Deputados e o 
Senado da República – não é submisso a Fifa, ele é 
submisso ao povo brasileiro. Foi o povo brasileiro que 
elegeu o senador, foi o povo brasileiro que elegeu o 
deputado federal. 

Então, se o Governo brasileiro sabia dessas res-
ponsabilidades o povo do nosso País não sabia. E os 
representantes do povo deste País, nós senadores e 
a Câmara dos Deputados têm que refletir sobre isso.

Para concluir, 
Para concluir, Sr. Presidente, eu quero aqui desta-

car um termo utilizado pelo professor titular da Univer-
sidade Federal do Rio de janeiro, professor de planeja-
mento urbano e regional, Dr. Carlos Vainer, sobre uma 
figura que ele utiliza em relação à realização desses 
megaeventos nos países e esse tipo de intervenção da 
Federação Internacional de Futebol e suas congêneres 
nos países. Ele cria o conceito da chamada cidade de 
exceção. Na verdade, nós estamos tendo a imposição 
– eu quero ampliar, com a permissão do Professor Dr. 
Carlos Vainer –, essa legislação não impõe somente 
uma cidade de exceção. Impõe ao Brasil uma legis-
lação de exceção, e se essa legislação for aprovada 
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, imporá 
concretamente aqui, a nós, brasileiros, um estado de 
exceção. Nós vamos nos submeter aos caprichos e às 
chantagens. Não tem outro termo.

A Fifa fica a toda hora mandando recado. Foi 
preciso a Presidente da República e o Ministro dos 
Esportes irem à Europa reunir-se com os dirigentes da 
Fifa, para dar as garantias para a realização da Copa 
do Mundo. Porque a toda hora é recado de chantagem, 
é chantagem sendo feita aqui: olha, o limite é 1º de 
junho de 2012. Se o Brasil não atender às exigências, 
pode mudar o lugar da Copa, o Brasil pode não sediar.

Nós temos que tomar uma escolha, meu queri-
do Senador Wilson Santiago, meu querido Presidente 
Paulo Paim. Nós vamos ter que tomar uma escolha, 
senão vamos nos submeter aos mandamentos da Fifa, 
uma entidade suspeita, acusada de corrupção, que tem 
uma congênere aqui, dirigida por um senhor chamado 
Ricardo Teixeira, repleto de denúncias de malversação 
dos recursos da Confederação Brasileira de Futebol – 
CBF. Se vamos nos sujeitar e nos submeter e passar 
o comando nacional a esses senhores ou se vamos 
dizer: olhe, aqui tem limites. Aqui não é uma república 
em que vocês podem mandar. Eles podem dizer: não, 
mas na África do Sul eles se submeteram. Na África 
do Sul, é bom destacar, a submissão foi a muito custo 
e contra a reação do povo sul-africano.

Para terem uma ideia, só para concluir, para ver 
o caráter dessa legislação de exceção, o projeto de 
lei diz que o acesso das pessoas e da imprensa aos 
eventos será controlado de forma absoluta pela Fifa e 
ela poderá colocar dentro do estádio – e até do país 
– quem bem entender. Os vistos e permissões serão 
emitidos em caráter prioritário, sem qualquer custo, 
para todos os indicados pela organização do evento, 
com quase nenhuma restrição.

Quer dizer que na realização da Copa do Mundo 
de Futebol aqui no Brasil, a Fifa poderá colocar den-
tro do País quem ela entender. Isso é uma infração 
indevida e absurda à soberania nacional. Há outros 
dispositivos. Para se ter uma ideia, o projeto de lei es-
tabelece quase uma anistia total de tributos por parte 
da Fifa. A renúncia fiscal por parte do Estado brasilei-
ro vai ser de quase 1,2 bilhões de reais; serão quase 
300 milhões de reais em impostos sobre serviços de 
que terão que abrir mão os Municípios que sediarão 
a Copa, em benefício da Fifa. 

Presidente, há claro desrespeito ao Estatuto do 
Torcedor, há claro desrespeito à soberania nacional, 
há claro desrespeito à legislação brasileira. 

O Brasil já está disputando a Copa do Mundo, e 
o adversário é a Federação Internacional de Futebol 
Associado, com sua congênere aqui no Brasil, que é a 
Confederação Brasileira de Futebol. Essa é a primeira 
Copa que temos que ganhar. Nós estamos jogando a 
primeira Copa; nós vamos perder esta Copa se apro-
varmos no Congresso Nacional este projeto de lei como 
está. Não estou dizendo não aprovar. Vamos aprovar! 
Há necessidade de uma legislação para a Copa? Não 
tem problema. Mas não esta! Não com estas imposi-
ções! Não ferindo a soberania nacional deste jeito! Não 
ferindo, nem retirando conquistas do povo brasileiro, 
como a meia entrada para os estudantes e idosos nos 
estádios de futebol. Vamos aprovar, mas sem ferir o 
que é legislação brasileira. 
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A Presidente do País, que foi eleita em 2010, é 
a Senhora Dilma Roussef. Nós não elegemos para 
presidir este País o Sr. Michel Blatter; não elegemos 
para presidir este País – e ainda bem que não – um 
senhor envolvido e denunciado em corrupção como o 
Sr. Ricardo Teixeira. Não é admissível que o Governo 
do nosso País peça autorização do Congresso Nacio-
nal para abrir mão do seu juramento constitucional e 
impor legislação deste tipo. Não quero acreditar que o 
Congresso Nacional brasileiro vá aprovar esta legisla-
ção da forma como está feita. 

Para mim, Presidente, a Copa do Mundo já co-
meçou; o primeiro jogo é do Brasil contra a Federação 
Internacional de Futebol. Espero que no nosso País 
saia vitorioso.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Muito bem, Senador Randolfe Rodrigues! Parabéns 
pelo seu pronunciamento defendendo a soberania na-
cional e a não interferência da Fifa na nossa legislação.

V. Exª fala de um tema que me é muito caro, que 
é o Estatuto do Idoso, de nossa autoria, em que está 
consagrado que o idoso com mais de 60 anos pagará 
somente meia entrada.

Agora, com a aprovação na Câmara do Estatu-
to da Juventude, nós, que trabalhamos tanto aqui, na 
legislatura passada, para aprovar a PEC da Juventu-
de, também vamos brigar para manter a meia entrada 
para o estudante. 

Passamos a palavra, de imediato, ao nobre ora-
dor que já está na tribuna, Senador Wilson Santiago.

Senador Wilson Santiago, permita-me, antes, re-
gistrar a presença dos alunos do ensino fundamental 
do Colégio São Francisco de Assis, privado, de Aná-
polis, Goiás. 

Sejam bem-vindos! 
O Senador Wilson Santiago na tribuna.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Senador Paulo Paim, Presidente, esta semana, 
entendo-a como positiva em termos de realizações e, 
digo até, de registros importantes para a própria história 
desta Casa e para a história do Congresso Nacional.

Primeiro, comemoramos o aniversário da Cons-
tituição Cidadã, seus 23 anos.

Segundo, comemoramos aqui os oito anos do Es-
tatuto do Idoso, em 1º de outubro agora, recentemente, 
projeto de iniciativa de V. Exª. E já tivemos, várias vezes, 
a oportunidade de parabenizá-lo pela feliz iniciativa.

Terceiro, pela aprovação, na Câmara dos Depu-
tados, do Estatuto da Juventude, excelente projeto, 
extremamente importante não só para delimitar ou 
assegurar direitos ao jovem, como também para cons-

truir o futuro no que se refere ao direcionamento, às 
regras. Além de tudo, os jovens, além de cidadãos e 
cidadãs brasileiros, têm assegurados no Estatuto mui-
tos daqueles direitos já identificados na Constituição 
Federal e já em prática, mas na verdade soltos, sem 
disciplinamento, sem garantia que desse a esses jo-
vens uma boa perspectiva, uma boa segurança para 
o próprio futuro.

Tudo isso, Sr. Presidente, discutimos durante toda 
esta semana e comemoramos também.

A partir do êxito, como passo fundamental de uma 
prolongada luta do Movimento Nacional dos Meninos e 
Meninas de Rua da Pastoral do Menor, assistimos às 
mudanças necessárias para o acolhimento do menor 
no seio de nossa Pátria.

Esses movimentos da Pastoral da Criança, os 
movimentos sociais, a partir da Constituição de 1988 
– e muitos deles, durante a discussão, V. Exª teste-
munhou e também defendeu; mobilizou-se, a partir 
da instalação da Assembleia Nacional Constituinte –, 
influenciaram muito essas boas perspectivas que ocor-
reram em futuro próximo, como – repito – o Estatuto 
do Idoso e o Estatuto da Juventude, conquistas essas 
que vêm, cada ano e cada dia, aperfeiçoando-se não 
só no âmbito social, integralizado, como também no 
âmbito educacional. E outras garantias aos próprios 
seres humanos vieram a partir da criança e também 
do adolescente.

Essa influência dos movimentos sociais somente 
se tornou possível graças ao caráter eminentemente 
democrático da Assembleia Nacional Constituinte. Esse 
caráter da Assembleia Nacional Constituinte – eminen-
temente democrático, repito – garantiu a participação 
da sociedade civil na edificação do novo texto cons-
titucional, discutido aprovado através de milhares de 
propostas, discutidas por todos os brasileiros e pelos 
representantes no Congresso Nacional.

Podemos afirmar que a história da infância e da 
própria juventude nacional tem dois momentos distintos: 
antes da Constituição de 1988 e, em seguida, após a 
criação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 
1990, pelo qual V. Exª muito lutou e trabalhou. V. Exª o 
defendeu e nesta Casa foi ouvido por todos. Por essa 
razão, devemos muito a V. Exª. 

Sem esquecer, evidentemente, que a aprovação 
pelo Congresso Nacional do Estatuto da Juventude – 
repito, recentemente aprovado pela Câmara dos De-
putados, que, em seguida, estará aqui sendo discutido 
no Senado Federal – vai exigir um novo marco nessa 
história que a juventude brasileira vem construindo ao 
longo dos séculos.

Hoje, a juventude, Senador Paim, apesar de ter 
tido grandes avanços, como citado por todos nós e, 
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em outras oportunidades, por V. Exª, de fato precisa 
avançar muito mais. São muitas as necessidades dos 
jovens, dos adolescentes. São muitas as conquistas 
que eles adquiriram e estão adquirindo, mas é neces-
sária a amplitude de tudo isso, já que se trata da cons-
trução do futuro, já que se trata da responsabilidade 
com o futuro do País. Quando se volta ao aspecto da 
responsabilidade, todos nós somos conscientes de que 
essa responsabilidade está nas mãos dos jovens, dos 
adolescentes e daqueles que nos substituirão e, além 
de tudo, construirão um futuro melhor para todos nós 
e para a futura geração.

Aproveito para advertir quanto à necessidade que 
tem o Senado Federal de fazer tramitar rapidamente 
o Estatuto da Juventude, que chega da Câmara, para 
que tenhamos garantidos, o mais breve possível, os 
principais direitos a serem ali inscritos.

Mas foi a partir da Constituição de 1988, repito, 
que as crianças e os jovens brasileiros, sem distinção 
de raça, classe social ou qualquer forma de discrimina-
ção, começaram efetivamente a ter direitos e passaram 
a ser reconhecidos como pessoas em desenvolvimen-
to, a quem se deveria assegurar prioridade absoluta 
na formulação de políticas públicas e na destinação 
de recursos na dotação orçamentária das diversas 
instâncias políticas.

O art. 227 da Constituição Federal diz:

Art. 227. É dever da família, da sociedade 
e do Estado assegurar à criança e ao adoles-
cente, com absoluta prioridade, o direito à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência fami-
liar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.

Anteriormente, Sr. Presidente, os menores do Bra-
sil, principalmente os mais pobres, eram considerados 
apenas como objetos, infelizmente. Com a Constitui-
ção de 1988, posteriormente com o Estatuto e outras 
normas possibilitadas e adotadas em anos seguintes, 
passamos a perceber as crianças e os adolescentes 
brasileiros de outra forma, isto é, com mais respeito. 

Não quero aqui dizer que esteja tudo perfeito. 
Todos nós somos conscientes, Senador Paim, de que 
não está tudo perfeito; pelo contrário. Avançamos muito, 
mas precisamos avançar muito mais no que se refere 
a essas garantias aos jovens e aos adolescentes, a 
partir dos anos seguintes, como citei anteriormente. 

Essas conquistas são necessárias, estão sendo 
cada vez mais aperfeiçoadas, e nós devemos comemo-
rar, mas não dizer que está tudo pronto, tudo realiza-

do. Precisamos avançar muito porque, em avançando 
muito, teremos condições de comemorar outros fatos 
e outras razões que muito nos alegram e alegram o 
futuro do Brasil quando se trata de jovens. 

A partir do ano de 1988, o Brasil mudou alguns 
padrões e passou a garantir, como prioridade, a prote-
ção integral como dever social da família, da sociedade 
e do Estado. Precisamos, Senador Paim, para avançar 
muito mais, investir na educação. 

Quando se trata, nesses últimos dias, das discus-
sões dos recursos do pré-sal, tenho uma proposta de 
nossa autoria fazendo algumas modificações nas pro-
postas até então apresentadas, absorvendo a ideia de 
alguns, ampliando a ideia de outros e incluindo novas 
ideias. Por exemplo, a educação precisa se expandir 
nas regiões mais carentes do Brasil. Nós precisamos 
contribuir para que a educação vá ao encontro da po-
pulação, interiorize-se, busque lá no interior aquele 
jovem que não tem outra oportunidade de vida, que 
não tem outra oportunidade sequer no seio familiar, 
muito menos na própria sociedade. E o caminho mais 
claro, mais oportuno é, de fato, interiorizar a educação, 
especialmente o ensino superior.

Por essa razão, a nossa proposta é que 10% dos 
recursos do pré-sal, na parte que pode ser distribuída 
– tirando um pouco da União, tirando um pouco dos 
Estados –, sejam direcionados à educação, para que 
ela tenha papel fundamental no que se refere à sua 
interiorização, com a construção de universidades pú-
blicas, com a construção e instalação de centros tec-
nológicos, para aperfeiçoar a mão de obra do cidadão 
carente, do cidadão pobre do interior do Estado. 

Com esse volume de recursos, possibilitados pela 
redistribuição de parte dos recursos do pré-sal, dire-
cionados à educação, teremos condições de colocar 
em prática, com mais abrangência, com mais rigor e 
até com mais condições, o conhecido Pronatec no que 
se refere à capacitação profissional. Condicionaremos 
melhor e direcionaremos recursos para a interiorização 
da universidade pública, para que haja uma univer-
sidade com vários cursos, dando aquilo que chamei 
anteriormente de oportunidade à população mais ca-
rente e mais jovem.

É com ações desse porte, com decisões dessa 
natureza que o Congresso Nacional justifica a sua 
existência e contribui para o desenvolvimento do País, 
que passa pelo setor educacional, que passa pela va-
lorização dos jovens, dos adolescentes, daquelas pes-
soas que têm hoje, Senador Paim, entre 16 a 24 anos. 

Os números negativos são alarmantes. No Brasil, 
há em torno de 30 milhões de brasileiros entre 16 e 
24 anos; desses 30 milhões, 3,5 milhões ou quase 4 
milhões, como as pesquisas recentes já comprovam, 
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desses jovens entre 16 e 24 anos, Senador Paim, in-
felizmente não têm oportunidade de trabalho nem de 
educação. A grande maioria deles, 59% – veja como 
os números são alarmantes! –, estão residindo ou re-
sidem na região do semiárido nordestino e uma pe-
quena parte deles, no Norte do País.

Por isso, temos de adotar providências para in-
teriorizar o ensino público e também o ensino profis-
sionalizante.

Esta semana, ouvi alguns pronunciamentos 
de alguns companheiros no que se refere ao for-
talecimento do ensino educacional médio, ou seja, 
do segundo grau. E eu tenho uma proposta neste 
sentido aqui, no Senado Federal, que também apre-
sentei na Câmara dos Deputados, que, de fato, des-
tina 40% do número de vagas no segundo grau, no 
setor educacional de segundo grau, para o ensino 
profissionalizante. 

Nós temos, Senador Paim, uma quantidade muito 
grande de jovens, de adolescentes no interior do Estado 
que terminam o segundo grau e não exerceram ou não 
tiveram a oportunidade de aperfeiçoar-se e conseguir 
um certificado ou uma comprovação de alguma ativi-
dade profissional, como técnico em eletrônica, técnico 
em computação, técnico em edificação, enfim, qualquer 
curso profissionalizante. E esses jovens continuam sem 
ter oportunidade de vida, sem ter oportunidade de tra-
balho. É o que ocorre com o jovem de 16, 17, 18, 24 
anos, que não tem o primeiro emprego, que não tem 
a oportunidade de ter o primeiro emprego, porque, 
nessas regiões, as oportunidades são mesquinhas, 
são pequenas. Eles de fato precisam, sim, dirigirem-se 
a outros centros maiores, até de sua própria Região 
Nordeste, como também de outras regiões do Norte. 
Mas, infelizmente, a grande maioria – muitos conse-
guem – não tem a oportunidade de alcançar o objetivo 
de conseguir um emprego. 

Por isso, nós temos, sim, que aperfeiçoar o Pro-
natec, incorporar os espaços físicos das escolas públi-
cas estaduais e até municipais, permitindo que 40%, 
ou 50%, ou 30% seja, de fato, ocupado por estudantes 
pobres, em cursos profissionalizantes, para suprirmos 
o mercado de trabalho.

Esta semana, a CNI, o Senador Armando Mon-
teiro fez pronunciamento inclusive nessa linha. As co-
branças e os dados da necessidade que tem o Brasil 
de ter profissionais para as áreas, para os setores são 
alarmantes.

Temos mais de 40 bilhões do FAT, dinheiro do 
trabalhador brasileiro. Precisamos aperfeiçoar essa 
mão de obra, e isso passa, sim, pelo incentivo, pela 
inclusão do jovem de 16 a 24 anos. Muitos deles, a 
grande maioria, não tiveram o seu primeiro emprego. 

Os números comprovam que há dez anos vem varian-
do de 3 milhões, 3,5 milhões, com a perspectiva de 4 
milhões de jovens em todo o Brasil sem ter oportuni-
dade de trabalho e sem estudar exatamente pela falta 
de oportunidade na educação, especialmente no en-
sino médio, e também pela falta de interiorização do 
ensino público, seja na universidade pública, seja nos 
centros tecnológicos. 

Somos conscientes de que o Governo, o Pre-
sidente Lula, a Presidenta Dilma encaminhou a esta 
Casa o Pronatec, um programa de aperfeiçoamento 
de mão de obra. Recentemente, mais de 200 escolas 
técnicas concentram, através dos conhecidos centros 
tecnológicos espalhados pelo Brasil afora, mas temos 
de ampliar muito mais, temos de direcionar muito mais 
ações deste porte para que tenhamos condições de, 
num espaço de tempo o mais rápido possível, dar opor-
tunidade a essa juventude, dar oportunidade a esses 
que querem do Governo, do Congresso Nacional ape-
nas a oportunidade, o direito de exercer um trabalho, 
de conseguir um emprego e de, com isso, partir para 
o sucesso do seu próprio futuro. 

Então, é nessa linha, Senador Paim, que, par-
ticularmente, registro esta sexta-feira, este final de 
semana, este dia, esta semana, que considero im-
portante para o debate democrático, para a oportu-
nidade de vida do povo brasileiro, especificamente 
dos mais jovens. Temos, sim, de nos preocupar muito 
com a juventude, repetindo, não só por ela, de fato, 
representar o futuro deste País, mas também pela 
importância de a juventude de hoje encontrar-se 
num verdadeiro mundo globalizado, de dispor de 
verdadeiro avanço da tecnologia e de verdadeiro 
avanço de oportunidades, que a própria tecnologia 
tem dado a todos. 

Temos de nos voltar a isso, centrar nossas ações 
naquilo que incomoda a população. O número de dro-
gas, de drogados, o consumo de drogas tem crescido 
muito no Brasil. A criminalidade tem avançado. Hoje, os 
dados comprovam que Brasil, em termos de violência, 
já é o terceiro País do mundo. Infelizmente, a violência, 
o número de crimes no Brasil avançou como também 
avançou a sua população, como avançaram também 
algumas oportunidades de trabalho, como avançou 
também o trabalho do Governo no sentido não só do 
combate, mas no sentido de dar oportunidade. Mas nós 
precisamos avançar muito mais. Precisamos avançar 
no sentido de construir as oportunidades e as ideias 
que dão as soluções e que diminuem esses graves 
problemas, que incomodam a família brasileira, que 
incomodam a população brasileira. 

Por isso é que temos que adotar esses progra-
mas, essas soluções e viabilizarmos oportunidade 
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para a juventude, para o povo brasileiro, para aqueles 
que só esperam de nós e só pedem a todos nós, não 
só representantes do Congresso como do Governo, 
oportunidades para, através dessas oportunidades, 
desenvolver os seus talentos, as suas idéias; com 
isso, contribuir muito mais para o futuro do Brasil, 
para o futuro dos nossos Estados, para o futuro da 
nossa Nação.

Obrigado, Senador Paim, pela tolerância. Reco-
nheço sempre que V. Exª não é só um exemplo para 
todos nós a ser seguido, mas é também um incenti-
vador, um orientador e, além de tudo, um idealizador 
de muitas dessas ideias que temos debatido e que 
temos de fato concretizado nesta Casa em favor do 
povo brasileiro.

Bom final de semana a V. Exª, como o desejo a 
todos os brasileiros. 

Agradeço, repito, a tolerância de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Meus cumprimentos ao Senador Wilson Santiago, 
que faz um belo pronunciamento, fortalecendo a nossa 
juventude sem se esquecer dos idosos. É a segunda 
vez que V. Exª fala com muita convicção da importân-
cia do Estatuto do Idoso. Eu, pelo menos, assisti mais 
do que duas vezes.

E lembra a Assembleia Nacional Constituinte, 
uma época em que de fato nós estávamos lá e ajuda-
mos a construir esse eixo para que o País olhe para 
as suas crianças, mas não se esqueça nunca da sua 
juventude e dos seus idosos. 

Parabéns, Senador Wilson Santiago.
Antes de encerrar quero registrar que, na próxi-

ma segunda-feira, a Comissão de Direitos Humanos 
vai promover um debate sobre o ponto eletrônico nas 
empresas.

A audiência é motivada em decorrência do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 593, de 2010, que sus-
ta os efeitos da Portaria n° 1.510, de 21 de agosto de 
2009, do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego 
Carlos Lupi.

A Portaria 1.510/2009, do Ministério do Trabalho, 
regulamenta o registro do ponto eletrônico como forma 
de controle da jornada de trabalho. Ele só vai vigorar 
efetivamente a partir de 01/01/2012.

Para esse debate foram convidados o Ministro 
Carlos Roberto Lupi ou o seu representante; Rosân-
gela Silva Rassy, Presidente do Sindicato Nacional 
dos Auditores Fiscais; Luís Antônio Camargo de Melo, 
Procurador-Geral do Trabalho; Renato Henry Sant’Anna, 
Presidente da Associação Nacional dos Magistrados 
da Justiça; Carlos José Ribas D’ávila, Professor do 
curso de Engenharia Eletrônica e de Computação da 
UFRJ; Sebastião Vieira Caixeta, Presidente da Asso-

ciação Nacional dos Procuradores do Trabalho; Rob-
son Braga de Andrade, Presidente da Confederação 
Nacional da Indústria – CNI; Artur Henrique da Silva 
Santos, Presidente da CUT; Wagner Gomes, Presiden-
te da CTB; Ricardo Patah, Presidente da UGT; José 
Calixto Ramos, Presidente da Nova Central Sindical 
de Trabalhadores; Antônio Neto, Presidente da CGTB; 
Paulo Pereira da Silva, Presidente da Força Sindical, 
e Francisco Calasans Lacerda, Presidente do Sintho-
resp, e ainda Pedro Parizi, Diretor de Relações Gover-
namentais do McDonald’s.

Lembramos também que no dia 18, às nove horas 
da manhã, teremos audiência pública para discutir a 
Comissão da Verdade, a pedido das vítimas da tortura 
e do golpe militar que acabou acontecendo neste País. 
E as famílias têm todo o direito de saber onde estão 
os desaparecidos e de receber a devida indenização 
por seus entes queridos. 

Não tendo nada mais a registrar – somente lem-
brando que o pedido da Senadora Lídice da Mata será 
atendido na forma regimental.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Sr. Senador Cyro Miranda, a Srª Senadora 
Lúcia Vânia, o Sr. Senador Flexa Ribeiro e a Srª Se-
nadora Angela Portela 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. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro do artigo de autoria do presidente da 
Fecomercio SP Abram Szajman, intitulado “A economia 
não comporta improvisos”, publicado pelo jornal Folha 
de S.Paulo de 23 de setembro de 2011.

Segundo o autor, o atual governo envereda por 
atalhos circunstanciais, ressuscitando anacronismos 
como a manipulação política dos juros e do câmbio. 

Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima ci-
tado seja considerado parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do Se-
nado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR CYRO MIRANDA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro do editorial intitulado “Carga mais pe-
sada”, publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo de 
4 de outubro de 2011.

O editorial destaca que quase R$ 7 mil é o que, em 
média, o brasileiro está pagando, por ano, de imposto.

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima 
citado seja considerado parte integrante deste pro-

nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro do editorial intitulado “Política fiscal não subs-
titui a política monetária do BC”, publicado pelo jornal 
O Estado de S. Paulo de 27 de setembro de 2011.

O editorial destaca que o ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, ao explicar em Washington a política 
econômica do Brasil, declarou que o governo havia 
decidido substituir a política monetária pela fiscal.

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima 
citado seja considerado parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. ÂNGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 
Sem apanhamento Taquigráfico) – Senhor Presidente, 
Senhoras Senadoras, Senhores Senadores, na noite 
desta quarta-feira, 5 de outubro, uma cor diferente to-
mou conta do prédio deste Congresso Nacional, assim 
como de outros prédios históricos e monumentos ao 
redor do mundo.

A iniciativa marca a adesão ao Outubro Rosa, 
um movimento mundial de mobilização e conscien-
tização da importância de diagnóstico precoce do 
câncer de mama, doença que mais mata mulheres 
no Brasil.

Iniciado nos Estados Unidos, o Outubro Rosa 
chegou ao Brasil em 2008 por iniciativa da Federação 
Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saú-

de da Mama (FEMAMA) e hoje conta com a adesão 
de várias cidades, por meio de instituições do poder 
público e da sociedade civil que, durante o mês de 
outubro, promovem não apenas a alteração na cor de 
suas sedes, mas também ações de conscientização 
e prevenção desta doença.

A prevenção é o melhor caminho para combater 
o câncer de mama e o Outubro Rosa tem o objetivo, 
também, de ampliar o acesso das mulheres à mamo-
grafia, uma vez que os especialistas têm alertado que 
o autoexame, muito difundido no País, não é suficiente 
para detectar os tumores na fase inicial, principalmente 
em mulheres mais jovens, quando são mais agressivos. 
E a incidência de câncer de mama está crescendo na 
faixa etária abaixo dos 45 anos.

Edítorial econômico

Política fiscal não substituia política monetária do BC
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Quando diagnosticado e tratado no início, as chan-
ces de cura chegam a 95%. Apesar disso, o câncer de 
mama mata mais de 10 mil mulheres no País, todos os 
anos. A maior incidência, e também a maior letalidade, 
ocorre na região Norte, onde além da dificuldade de 
prevenção e de diagnóstico, muitas mulheres também 
não encontram tratamento adequado.

Por essa razão, a Presidenta da República, Dil-
ma Rousseff, esteve em Manaus no início do ano para 
lançar o programa nacional de prevenção e combate 
ao câncer de mama e câncer de colo do útero, as duas 
doenças que mais matam mulheres no País.

O programa prevê investimentos em uma ampla 
rede de prevenção, diagnóstico e tratamento, assim 
como apoio psicológico. E, portanto, uma iniciativa 

de grande significado para as mulheres brasileiras e 
representa uma nova abordagem, mais humana, nas 
políticas de saúde da mulher.

Quero, portanto, senhor Presidente, deixar aqui 
registrado o nosso apoio ao Outubro Rosa e a nossa 
felicidade por ter o Congresso Nacional aderido a esta 
mobilização mundial que, além de tudo, deixa mais 
bonitos os nossos monumentos e prédios históricos, 
ao tingi-los de rosa.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 23 
minutos)
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