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(Inicia-se a sessão às 9 horas e encerra-
-se às 13 horas e 22 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 728, DE 2011 

Define crimes e infrações administra-
tivas com vistas a incrementar a segurança 
da Copa das Confederações FIFA de 2013 e 
da Copa do Mundo de Futebol de 2014, além 
de prever o incidente de celeridade proces-
sual e medidas cautelares específicas, bem 
como disciplinar o direito de greve no pe-
ríodo que antecede e durante a realização 
dos eventos, entre outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Disposições preliminares

Art. 1º Esta Lei traz disposições que visam in-
crementar a segurança da Copa das Confederações 
FIFA de 2013, doravante designada “Copa das Con-
federações”, e da Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014, 
doravante designada “Copa do Mundo de Futebol”, a 
serem realizadas no Brasil, definindo crimes e sanções 
administrativas, disciplinando o incidente de celeridade 
processual, bem como o direito de greve no período 
que antecede e durante a realização dos eventos, en-
tre outras providências.

Art. 2º Para efeito desta Lei, a expressão:

I – “eventos relacionados às competições” compreen-
de as cerimônias e as atividades vinculadas às 
competições de que trata o artigo 1º desta Lei, 
tais como as de abertura, encerramento, treinos, 
exibições culturais, artísticas e beneficentes, além 
de outras definidas em regulamento; 

II – “no período que antecede a realização dos even-
tos” compreende o período de 3 (três) meses que 
antecede o início das competições;

III – “durante a realização dos eventos” compreende 
o período em que serão realizadas as competi-
ções previstas no artigo 1º, conforme calendá-
rio estabelecido pela organização dos eventos;

IV – “Cidades-Sede” compreende aquelas em que se 
encontram os estádios nos quais serão realiza-
das as competições;

V – “nas redondezas do estádio” compreende o raio 
de 5 (cinco) quilômetros do local onde será rea-
lizada uma ou mais partidas de futebol das com-
petições de que trata esta Lei;

VI – “ato de violência” compreende violência contra 
pessoa ou coisa;

VII – “delegação” compreende os atletas, membros 
da comissão técnica e dirigentes de uma deter-
minada equipe participante;

VIII – “ingresso” compreende o bilhete que permite 
o acesso ao estádio de futebol ou a qualquer 
cerimônia de responsabilidade da organização 
dos eventos;

IX – “credencial” compreende o documento emitido pela 
organização dos eventos que permite acesso a 
áreas restritas do estádio ou de cerimônia oficial;

X – “organização dos eventos” compreende os repre-
sentantes das seguintes pessoas jurídicas:

a) as autoridades federais, estaduais, 
distritais e municipais diretamente envolvidas 
na organização dos eventos;

b) Fédération Internationale de Foot-
ball Association (FIFA) – associação suíça de 
direito privado, entidade mundial que regula o 
esporte de futebol de associação, e suas sub-
sidiárias, não domiciliadas no Brasil;

c) Subsidiária Fifa no Brasil – pessoa ju-
rídica de direito privado, domiciliada no Brasil, 
cujo capital social total pertence à Fifa;

d) Comitê Organizador Brasileiro Ltda. 
– pessoa jurídica brasileira de direito priva-
do, reconhecida pela Fifa, constituída com 

Ata da 225ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 9 de dezembro de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Paulo Paim e Marcelo Crivella
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o objetivo de promover, no Brasil, as Copa 
das Confederações e a Copa do Mundo de 
Futebol, bem como os eventos a elas rela-
cionados;

e) Confederação Brasileira de Futebol 
– associação brasileira de direito privado, 
sendo a associação nacional de futebol no 
Brasil.

CAPÍTULO II 
Disposições penais

Seção I 
Disposição preliminar

Art. 3º Os crimes previstos neste Capítulo são 
puníveis quando praticados no período que antece-
de ou durante a realização dos eventos de que trata 
esta Lei, aplicando-se-lhes o disposto no art. 3º do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – 
Código Penal.

Parágrafo único. O disposto no caput deste arti-
go também se aplica às causas de aumento da pena 
previstas no art. 12.

Seção II 
Dos crimes em espécie 

Terrorismo
Art. 4º Provocar ou infundir terror ou pânico ge-

neralizado mediante ofensa à integridade física ou 
privação da liberdade de pessoa, por motivo ideológi-
co, religioso, político ou de preconceito racial, étnico 
ou xenófobo:

Pena – reclusão, de 15 (quinze) a 30 (trinta) anos.

§ 1º Se resulta morte:

Pena – reclusão, de 24 (vinte e quatro) a 30 (trinta) 
anos.

§ 2º As penas previstas no caput e no § 1º des-
te artigo aumentam-se de um terço, se o crime for 
praticado:

I – contra integrante de delegação, árbitro, voluntário 
ou autoridade pública ou esportiva, nacional ou 
estrangeira;

II – com emprego de explosivo, fogo, arma química, 
biológica ou radioativa;

III – em estádio de futebol no dia da realização de 
partidas da Copa das Confederações 2013 e da 
Copa do Mundo de Futebol;

IV – em meio de transporte coletivo;
V – com a participação de três ou mais pessoas.

§ 3º Se o crime for praticado contra coisa:

Pena – reclusão, de 8 (oito) a 20 (vinte) anos.
§ 4º Aplica-se ao crime previsto no § 3º deste 

artigo as causas de aumento da pena de que tratam 
os incisos II a V do § 2º.

§ 5º O crime de terrorismo previsto no caput e 
nos §§ 1º e 3º deste artigo é inafiançável e insuscetí-
vel de graça ou anistia.

Ataque a delegação
Art. 5º Ofender a integridade corporal ou a saú-

de de integrante de delegação, com o fim de intimidá-
-lo ou de influenciar o resultado da partida de futebol:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Violação de sistema de informática
Art. 6º Violar, bloquear ou dificultar o acesso a 

página da internet, sistema de informática ou banco de 
dados utilizado pela organização dos eventos:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço 
até a metade se o agente insere dados falsos na página 
da internet, no sistema de informática ou no banco de 
dados utilizado pela organização dos eventos.

Falsificação de ingresso
Art. 7º Falsificar ingresso:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem 
oferece ou vende o ingresso falsificado.

Revenda ilegal de ingressos
Art. 8º Revender ingressos com valor superior ao 

estabelecido pela organização dos eventos:

Pena – reclusão, de 6 (meses) a 2 (dois) anos, e multa.

§ 1º A pena é aumentada de um terço até a me-
tade, se o crime for praticado:

I – nas redondezas do estádio e na véspera ou no 
dia da partida;

II – por meio da internet.

§ 2º Nas mesmas penas incorre o representante 
da organização dos eventos ou funcionário autorizado 
que vende ingressos em número superior ao permitido 
para cada comprador, sabendo que serão destinados 
à revenda ilegal.

Falsificação de credencial
Art. 9º Falsificar credencial com o fim de entrar 

no estádio ou em áreas de acesso restrito, assim con-
sideradas pela organização dos eventos:

Pena – reclusão, 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem 

faz uso de credencial falsa.
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Dopping nocivo
Art. 10. Ministrar substância ou droga proibida 

pela organização dos eventos, com vistas a prejudicar 
o desempenho de atleta ou a sua recuperação física:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º Na mesma pena incorre quem vende a subs-
tância ou droga proibida pela organização dos eventos, 
sabendo da destinação prevista no caput deste artigo.

§ 2º Se a dopagem é culposa:

Pena: detenção, de 1 (um) a 6 (seis meses)
§ 3º Se a dopagem é culposa, a pena é aumen-

tada de 1/3 (um terço), se a conduta resultar de inob-
servância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, 
ou se o agente omite socorro imediato à vítima, não 
busca reduzir os efeitos do seu ato ou se evade.

Venda fraudulenta de serviço turístico
Art. 11. Vender ou oferecer serviço turístico rela-

cionado aos eventos de que trata esta Lei, induzindo 
ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, 
ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º Para efeito do caput deste artigo, considera-
-se serviço turístico a oferta, em conjunto ou separa-
damente, de passagem aérea, marítima ou terrestre, 
hospedagem, traslado, passeio ou ingresso para par-
tida da Copa das Confederações 2013 e da Copa do 
Mundo de Futebol.

§ 2º A pena é aumentada de um terço se o crime 
for praticado por meio da internet.

Seção III 
Das causas de aumento da pena

Art. 12. As penas dos crimes previstos nos arts. 
41-B a 41-G da Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003 
– Estatuto de Defesa do Torcedor, aumentam-se de 1/3 
(um terço) se a conduta tiver relação com os eventos 
relacionados às competições de que trata esta Lei.

Parágrafo único. No mesmo aumento incide as 
penas dos crimes previstos no art. 20, caput e §§ 1º e 
2º, da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, e no art. 
140, § 3º, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal, quando praticados em está-
dio ou em suas redondezas.

CAPÍTULO III 
Disposições processuais

Seção I 
Da competência

Art. 13. Para todos os efeitos legais, considera-
-se que os crimes definidos nesta Lei e aqueles a que 

se refere o art. 12 são praticados contra o interesse 
da União, cabendo à Justiça Federal o seu processa-
mento e julgamento, nos termos do art. 109, II e IV, da 
Constituição Federal.

Art. 14. O Poder Judiciário poderá criar varas 
judiciais especializadas para processar e julgar os 
crimes previstos nesta Lei e aqueles a que se refere 
o art. 12, inclusive com atendimento nos locais onde 
serão realizados eventos de que trata esta Lei, em 
horário estendido.

Seção II 
Do incidente de celeridade processual

Art. 15. Em relação ao processo e julgamento dos 
crimes previstos nesta Lei e daqueles a que se refere 
o art. 12, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento 
das partes, instaurar incidente de celeridade proces-
sual, determinando, se necessário, a prática de atos 
processuais em sábados, domingos, feriados, férias, 
recessos ou fora do horário de expediente forense, bem 
como designar servidores ad hoc para a realização 
de atos específicos de comunicação processual e de 
expediente em geral.

§ 1º Instaurado o incidente de que trata o caput 
deste artigo, a contagem do início e do término dos 
prazos processuais levará em conta sábados, domin-
gos, feriados, férias, recessos ou horário fora do ex-
pediente forense.

§ 2º A comunicação de atos processuais poderá 
ser feita por qualquer meio idôneo de comunicação, 
inclusive por mensagem eletrônica, fax ou telefonia, 
devendo o serventuário remetente registrar nos au-
tos a sua adequada recepção e compreensão pelo 
destinatário.

§ 3º A instauração do incidente será comunicada 
à presidência do tribunal competente, para as medi-
das administrativas cabíveis, inclusive a designação 
de magistrados em auxílio.

§ 4º As medidas previstas no caput deste artigo 
também serão comunicadas ao juízo deprecado e à 
presidência do respectivo tribunal, se for o caso.

Seção III 
Das medidas cautelares específicas

Art. 16. O juiz, mediante representação da auto-
ridade policial ou requerimento do Ministério Público, 
poderá decretar, isolada ou cumulativamente, e sem 
prejuízo de outras previstas no Código de Processo 
Penal, as seguintes medidas cautelares:

I – proibição de entrar em estádio de futebol;
II – retenção de passaporte e de outros documentos;
III – suspensão de atividades de torcida de futebol 

organizada na forma de pessoa jurídica.
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Parágrafo único. As medidas cautelares previstas 
nos incisos I e III do caput deste artigo terão duração 
máxima de 120 (cento e vinte) dias, admitida uma úni-
ca prorrogação por igual período, em caso de extrema 
e comprovada necessidade.

Seção IV 
Comunicação à repartição consular

Art. 17. A prisão em flagrante ou a decretação de 
qualquer medida cautelar em desfavor do estrangei-
ro serão comunicadas, em até 24 horas, à repartição 
consular do país de origem.

Art. 18. Assegura-se ao estrangeiro, na fase de 
investigação ou de instrução processual, o direito de 
ser assistido gratuitamente por intérprete, caso não 
compreenda ou não fale a língua portuguesa.

Parágrafo único. Sendo necessário, o intérprete 
também intermediará as conversas entre o interrogando 
e seu defensor, ficando obrigado a guardar absoluto 
sigilo sobre aquilo que tomar conhecimento.

CAPÍTULO IV  
Das infrações e das penalidades administrativas

Seção I 
Das infrações administrativas

Art. 19. As penalidades administrativas previstas 
neste Capítulo aplicam-se a fatos praticados no perío-
do que antecede ou durante a realização dos eventos.

Art. 20. Fazer uso de credencial que pertença a 
outra pessoa:

Penalidades – multa e proibição de entrar em estádio 
de futebol.

Art. 21. Entrar no estádio de futebol com objeto, 
indumentária ou instrumento proibido pela organiza-
ção dos eventos::

Penalidades – multa e proibição de entrar em estádio 
de futebol.

Art. 22. Invadir o gramado do estádio interrom-
pendo a partida:

Penalidades – multa e proibição de entrar em estádio 
de futebol.

Parágrafo único. Nas mesmas penalidades incor-
re quem arremessa objeto no campo de futebol ou faz 
uso de laser ou de outro artefato que possa prejudicar 
o desempenho dos atletas.

Art. 23. Vender ingressos em número superior 
ao permitido para cada comprador de acordo com os 
critérios estabelecidos pela organização dos eventos:

Penalidade – multa.

Art. 24. Caso se verifique uma das infrações 
previstas nos arts. 20, 21, 22 e 23, a organização dos 
eventos poderá determinar a retirada imediata do tor-
cedor do estádio ou de outros eventos relacionados 
às competições, sem direito a reembolso, bem como 
apreender objetos proibidos, encaminhando-os, em 
caso de ilícito, à autoridade policial competente.

Seção II 
Das penalidades administrativas

Art. 25. A penalidade de multa consiste no paga-
mento à União de valor a ser fixado entre 1 (um) e 20 
(vinte) salários mínimos, conforme as circunstâncias e 
a gravidade do fato, considerada, ainda, a capacidade 
econômica do infrator.

Art. 26. A penalidade de proibição de entrar em 
estádio de futebol impede, por 2 (dois) anos, o acesso 
do infrator a estádio em que for realizada partida de 
futebol no Brasil.

§ 1º Para garantir a efetividade da restrição, a 
autoridade competente poderá criar banco de dados 
com os nomes dos infratores, com possibilidade de 
consulta por parte da organização dos eventos.

§ 2º Se o infrator desrespeitar a medida prevista 
no caput deste artigo, a proibição de entrar em es-
tádio de futebol poderá ser aplicada pelo período de 
5 (cinco) anos, a contar da data em que terminaria a 
primeira punição.

Art. 27. As penalidades previstas nesta Seção 
serão aplicadas pela autoridade administrativa com-
petente, nos termos do regulamento desta Lei, garan-
tindo-se ao acusado o contraditório e a ampla defesa.

Seção III 
Da medida preventiva de proibição de entrar em 

estádio de futebol

Art. 28. Em face de comportamento que suscite 
a aplicação da penalidade de proibição de entrar em 
estádio de futebol, a autoridade administrativa com-
petente poderá restringir, preventivamente, pelo perí-
odo máximo de 120 (cento e vinte) dias, o acesso do 
acusado a estádio de futebol no Brasil, indicando as 
razões pelas quais a medida se faz necessária, sem 
prejuízo do regular andamento e conclusão do respec-
tivo processo administrativo.

CAPÍTULO V 
Da repatriação, da deportação e da expulsão

Seção I 
Da repatriação

Art. 29. O Brasil poderá repatriar estrangeiro que, 
comprovadamente, já tenha participado de agressão, 
tumulto ou ato de vandalismo como torcedor de equipe 
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de futebol, com vistas a prevenir distúrbios da ordem 
pública no período que antecede ou durante os even-
tos de que trata esta Lei. 

§ 1º A repatriação consiste no impedimento do 
ingresso de estrangeiro no território nacional que es-
teja em área de aeroporto, porto ou posto de fronteira, 
mediante despacho da autoridade competente pela 
respectiva área de fiscalização.

§ 2º Da decisão de que trata o §1º deste artigo 
será feita imediata comunicação aos Ministros de Es-
tado da Justiça e das Relações Exteriores.

§ 3º As despesas com a repatriação são de res-
ponsabilidade da empresa transportadora.

Seção II 
Da deportação

Art. 30. Sem prejuízo de outras hipóteses legais, 
a entrada ou estada em território nacional de estran-
geiro passível de repatriação, nos termos desta Lei, 
poderá dar ensejo à deportação.

§ 1º A deportação consiste na retirada compul-
sória do estrangeiro do território nacional.

§ 2º A deportação será promovida mediante de-
terminação do Ministério da Justiça ou de autoridade 
que dele tenha recebido delegação, nos termos do 
regulamento desta Lei.

Art. 31. O estrangeiro poderá ser dispensado, a 
critério da autoridade competente, de quaisquer pe-
nalidades relativas à entrada ou estada irregular no 
Brasil ou do cumprimento de formalidade que possa 
dificultar a deportação.

Art. 32. O deportado só poderá reingressar no ter-
ritório brasileiro se ressarcir à União das despesas com 
a sua deportação e efetuar, se for o caso, o pagamen-
to da multa devida à época, com valores atualizados.

Seção III 
Da expulsão

Art. 33. Sem prejuízo de outras hipóteses legais, 
poderá ser expulso do território nacional o estrangeiro 
que, no período que antecede ou durante a realização 
dos eventos:

I – participar de atos de hostilidade contra torcedores;
II – portar arma de fogo, explosivo ou outras armas e 

instrumentos com potencial lesivo, sem autori-
zação da autoridade brasileira;

III – danificar bens públicos ou privados, na condição 
de torcedor de equipe de futebol. § 1º A expulsão 
consiste na retirada compulsória de estrangeiro 
que cometer crime no Brasil ou, de qualquer 
forma, atentar contra os interesses nacionais.

§ 2º Ocorrendo uma das hipóteses de que tratam 
os incisos I, II e III do caput deste artigo, o Ministro 

da Justiça determinará, de ofício ou mediante repre-
sentação do Ministério Público, a abertura do compe-
tente procedimento para a expulsão do estrangeiro, 
cuja tramitação não excederá o prazo de 20 (vinte) 
dias, dentro do qual fica assegurado ao expulsando o 
direito de defesa.

§ 3º Após a conclusão do procedimento pela 
polícia federal, o Ministro da Justiça decidirá sobre a 
expulsão, não cabendo pedido de reconsideração da 
sua decisão.

Art. 34. Para os casos previstos nesta lei, o juiz 
poderá, a qualquer tempo, em face de representação 
da autoridade policial ou de requerimento do Ministério 
Público, decretar a prisão do estrangeiro, para garantir 
a tramitação do procedimento de expulsão.

Art. 35. Sem prejuízo das hipóteses legais de im-
pedimento de expulsão, sua efetivação poderá ser adia-
da se a medida colocar em risco a vida do expulsando.

Art. 36. O estrangeiro, posto em liberdade ou cuja 
prisão não tenha sido decretada, deverá comparecer, 
a cada 5 (cinco) dias, à Polícia Federal para informar 
sobre seu endereço, atividades e cumprimento das 
condições que lhe forem impostas.

Parágrafo único. Descumprida qualquer das con-
dições estabelecidas no caput deste artigo, a autori-
dade policial competente poderá, a qualquer tempo, 
solicitar a prisão do estrangeiro à autoridade judicial.

Art. 37. A expulsão poderá efetivar-se ainda que 
haja processo criminal em tramitação ou condenação 
sendo cumprida, desde que razões de ordem interna, 
de segurança pública ou doença grave incurável ou 
contagiosa a recomendarem por motivos humanitários, 
ou quando o cumprimento da pena se torne mais gra-
voso do que a retirada do estrangeiro do País.

Seção IV 
Disposições gerais

Art. 38. A repatriação, a deportação e a expulsão 
serão feitas para o país da nacionalidade ou de proce-
dência do estrangeiro, ou para outro que consinta em 
recebê-lo, ressalvadas as hipóteses previstas em acor-
dos internacionais dos quais o Brasil seja signatário.

Art. 39. Não se procederá à repatriação, deporta-
ção ou expulsão que implique extradição não admitida 
pela lei brasileira.

Art. 40. As despesas com a deportação e expul-
são do estrangeiro, não podendo este ou terceiro por 
ela responder, serão custeadas pela União.

CAPÍTULO VI 
Das limitações ao exercício do direito de greve

Art. 41. No período que antecede ou durante a 
realização dos eventos, o exercício do direito de greve 
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nas cidades-sede pelas categorias que desempenham 
serviços ou atividades de especial interesse social fica 
condicionado ao disposto nesta Lei, sem prejuízo da 
aplicação, no que não contrariá-la, do disposto na Lei 
nº 7.783, de 28 de junho de 1989.

Art. 42. Para os efeitos desta Lei, consideram-se 
serviços ou atividades de especial interesse social:

I – tratamento e abastecimento de água; 
II – produção e distribuição de energia elétrica, gás 

e combustíveis;
III – assistência médica e hospitalar;
IV – distribuição e comercialização de medicamentos 

e alimentos;
V – operação, manutenção e vigilância de atividades 

de transporte coletivo;
VI – coleta, captação e tratamento de esgoto e lixo;
VII – telecomunicações;
VIII – controle de tráfego aéreo;
IX – operação, manutenção e vigilância de portos e 

aeroportos;
X – serviços bancários; 
XI – hotelaria, hospitalidade e serviços similares; 
XII – construção civil, no que se refere a obras des-

tinadas aos eventos de que trata esta Lei ou de 
mobilidade urbana;

XIII – judicial e de segurança pública, observada a 
vedação constante do art. 142, § 3º, inciso IV, 
da Constituição Federal.

Art. 43. Havendo deliberação favorável de cate-
goria que desempenha serviço ou atividade de espe-
cial interesse social, conforme definido no art. 42, no 
sentido da paralisação coletiva da prestação do corres-
pondente serviço ou atividade, deverão ser notificados 
a entidade patronal respectiva, os empregados direta-
mente interessados e os usuários, com antecedência 
mínima de 15 (quinze) dias.

Art. 44. Nos serviços ou atividades de especial 
interesse social, os sindicatos, os empregadores e os 
trabalhadores ficam obrigados a garantir, durante a 
greve, a prestação dos serviços de, no mínimo, 70 % 
(setenta por cento) da força de trabalho, garantindo o 
atendimento das necessidades inadiáveis da comuni-
dade e da organização dos eventos.

Art. 45. Ao Poder Público é permitida, em caso de 
greve, a contratação de servidores substitutos, em nú-
mero suficiente para o atendimento das necessidades 
inadiáveis da população e dos serviços cuja paralisa-
ção resulte em prejuízo irreparável, pela deterioração 
irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem 
como a manutenção daqueles essenciais à retomada 
das atividades da empresa quando da cessação do 
movimento. 

Art. 46. Os grevistas não poderão impedir o aces-
so ao trabalho dos trabalhadores ou servidores con-
tratados nos termos do art. 45 nem causar ameaça ou 
dano à propriedade ou pessoa, observado o disposto 
no art. 50 desta Lei.

Art. 47. No caso de inobservância do disposto 
nos arts. 44, 45 e 51, o Poder Público assegurará o 
acesso dos trabalhadores substitutos e das equipes 
de manutenção ao trabalho, bem como a prestação 
direta dos serviços indispensáveis.

Art. 48. A Justiça do Trabalho conferirá máxima 
prioridade de processamento e julgamento aos dissí-
dios referentes às categorias ou atividades arroladas 
no art. 42, cumprindo ao Tribunal publicar, de imediato, 
o competente acórdão.

Art. 49. Constitui abuso do direito de greve a 
inobservância das normas contidas nesta Lei, bem 
como a manutenção da paralisação após a celebra-
ção de acordo, convenção ou decisão da Justiça do 
Trabalho.

Art. 50. A responsabilidade pelos atos ilícitos ou 
crimes cometidos no curso da greve, será apurada, 
conforme o caso, segundo a legislação trabalhista, 
civil ou penal.

Parágrafo único. Deverá o Ministério Público, de 
ofício, requisitar a abertura do competente inquérito 
e oferecer denúncia quando houver prática de delito.

Art. 51. Fica vedada a paralisação das atividades, 
por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar 
negociação ou dificultar o atendimento de reivindica-
ções dos respectivos empregados.

Parágrafo único. A prática referida no caput deste 
artigo assegura aos trabalhadores o direito à percepção 
dos salários durante o período de paralisação.

CAPÍTULO VII 
Cláusula de vigência

Art. 52. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação e produzirá efeitos mesmo após a realização 
dos eventos, observado o disposto nos arts. 3º e 19.

Justificação

Em 2013 e 2014 os olhos do mundo, mais do que 
nunca, estarão voltados para o Brasil, em virtude de 
sediarmos a Copa das Confederações FIFA de 2013 
e a Copa do Mundo da Federação Internacional das 
Associações de Futebol – FIFA, em 2014.

Desde as escolhas, toda uma gama de investi-
mentos, com estimativa inicial gerando em torno de seis 
bilhões de dólares, quase onze bilhões de reais, vem 
sendo realizada para possibilitar que o País promova 
um espetáculo à altura da grandeza e grandiosidade 
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desses eventos, sendo a Copa o segundo maior es-
petáculo esportivo do mundo.

A expectativa é de que em 2014, para a Copa do 
Mundo, em apenas um mês, recebamos dez por cento 
do total de turistas que nos visitam em um ano inteiro. 
Serão cerca de meio milhão de pessoas a mais que 
acorrerão às cidades em que acontecerão os jogos. 

Mas essa expectativa é muito conservadora, pois 
as nossas mundialmente famosas belezas naturais, 
dentre outros atrativos, de certo alavancarão esse nú-
mero. Essa convicção exsurge dos números verificados 
nas edições anteriores dos Jogos da Copa do Mundo: 
em 1994, os EUA receberam 400.000 turistas; a Fran-
ça, em 1998, 500.000; o Japão, em 2002, 400.000; e 
a Alemanha, em 2000, por conta da sua localização 
geográfica privilegiada, bem no centro da Europa, re-
cebeu 2 milhões de turistas; a África do Sul, em 2010 
recebeu cerca de 500.000.

É razoável até mesmo esperar que ocorra com o 
Brasil o que se deu com a Alemanha na Copa de 2000, 
pois além de fazermos fronteira com quase todos os 
países sul-americanos, e dos demais estarmos a pou-
ca distância, ainda temos mais um elemento facilitador 
à recepção de turistas, que é a não exigência, desde 
2006, de vistos de turismo, por até noventa dias, para 
procedentes da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 
Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai 
e Venezuela, aos quais basta a exibição da carteira de 
identidade expedida pelo órgão competente do seu país.

Impõe considerar que para o aumento de 7% do 
turismo de 2009 para 2010, os Países da América do 
Sul foram os que mais contribuíram para isso. Deste 
subcontinente eram 2,09 milhões de turistas em 2009, 
número que cresceu para 2,38 milhões em 2010, cres-
cimento de 13,78%. Considerando que só no caso da 
Argentina o aumento foi de 15,56% sobre 2009. 

A esse extraordinário contingente se juntarão 
milhares de jornalistas, funcionários e voluntários con-
vidados pela FIFA, além de investidores nacionais e 
estrangeiros à procura de oportunidades de negócios, 
a gerar milhares de novos empregos, aumento do fluxo 
turístico, promoção e revitalização de áreas urbanas e 
garantia de investimentos de peso no País.

O impacto positivo sobre o nosso PIB pode ser 
esperado. Levantamentos dão conta de que em 1994 
os EUA aumentaram em 1,4% o PIB; em 1998, na 
França, ele cresceu 1,3% à mais; em 2002, a Coréia 
o elevou em 3,1%; e a Alemanha, em 2006, teve cres-
cimento de 1,7%.

Porém, toda essa pujança de recursos e o trân-
sito de pessoas das mais diversas nacionalidades e 
etnias, exigirão especial aparelhamento jurídico volta-
do à segurança pública, dentre outras áreas correla-

tas, com adaptações em nossa legislação, ainda que 
temporárias, para que honremos os compromissos 
assumidos na subscrição dos Cadernos de Encargos 
perante a FIFA, na oportunidade da escolha do País 
como sede das competições, objetivo que se espera 
alcançar com este Projeto.

Se registre, que apesar da louvável iniciativa do 
Poder Executivo, que em setembro último encaminhou 
à Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº. 2.330, 
de 2011, tipificando condutas não contempladas em 
nosso ordenamento jurídico e, em tese, necessárias 
ao cumprimento de obrigações assumidas preterita-
mente, constata-se, no entanto, que os tipos penais 
idealizados são voltados exclusivamente à proteção 
de interesses dos organizadores, patrocinadores e 
participantes dos eventos.

Com efeito, na Seção IV daquele Projeto são 
definidos os “Crimes Relacionados às Competições”, 
a saber: 1) o Uso indevido de Símbolos Oficiais de Ti-
tularidade da FIFA (arts. 16/17); 2) Marketing de Em-
boscada por Associação (art. 18), que consiste na ob-
tenção de vantagem indevida por associação a evento 
ou símbolos da FIFA; e 3) Marketing de Emboscada 
por Intrusão (arts. 19/21), definida como associação 
desautorizada, em bens e serviços, de atividades de-
senvolvidas pela FIFA. 

Tais tipos penais são caracterizados como de 
ação penal condicionada à representação da FIFA, 
enquadrando-se no conceito das infrações de menor 
potencial ofensivo (art. 20).

Como se infere, o presente Projeto não conflita e 
nem se coaduna com a motivação daquele idealizado 
pelo Executivo Federal, pois o que se objetiva na pre-
sente proposta é a proteção da sociedade, de forma 
a resguardar os direitos do consumidor, a incolumida-
de física dos participantes e espectadores em geral, 
dentre outros, como se verá doravante.

O Primeiro Capítulo é dedicado a definir as ex-
pressões cunhadas neste Projeto, necessárias à es-
correita compreensão e, ainda, a sua integração com a 
legislação sobre o tema, em especial a Lei n°. 12.350, 
de 20 de dezembro de 2010, que dispõe sobre as me-
didas tributárias para realização da Copa das Confe-
derações FIFA 2013 e a Copa do Mundo FIFA 2014.

O Capítulo II se divide em três seções. A primeira 
prevê que os crimes nele contidos são puníveis quando 
praticados antes ou durante a realização dos eventos, 
aplicando-se o disposto no art. 3º do Código Penal, 
para estabelecer que a persecução prosseguirá mes-
mo após a vigência da nova lei, cuja aplicabilidade é 
dirigida a fatos vinculados à disputa dos jogos.

Na segunda Seção são dispostos oito novos tipos 
penais: “Terrorismo”, por motivação ideológica, religiosa, 

7ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53160 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011

política ou de preconceito racial, étnico ou xenófobo; 
“Ataque a Delegação”, com o fim de intimidá-la ou de 
influenciar o resultado dos jogos; “Violação de sistema 
de informática”, com o propósito de bloquear ou difi-
cultar acesso a página da internet, sistema de infor-
mática ou banco de dados utilizado pela organização 
dos eventos; “Falsificação de Ingresso”, alcançando 
quem o vende ou oferece; “Revenda ilegal de ingres-
sos”, idealizado para reprimir a ação de cambistas; 
“Falsificação de credencial”, com vistas ao ingresso em 
estádios e áreas de acesso restrito; “Dopping”, para 
prejudicar o desempenho dos atletas; “Venda Fraudu-
lenta de Serviço Turístico”, mediante a ação de induzir 
alguém a erro para vender ou oferecer serviço turístico 
relacionado a evento da Copa das Confederações e 
da Copa do Mundo.

A tipificação do crime “Terrorismo” se destaca, 
especialmente pela ocorrência das várias sublevações 
políticas que testemunhamos ultimamente, envolvendo 
nações que poderão se fazer presente nos jogos em 
apreço, por seus atletas ou turistas.

Talvez em razão da característica pacificidade do 
nosso povo, que repercute em nossas relações inter-
nacionais, não possuímos definição jurídica consen-
sual sobre o terrorismo, embora o Brasil ter ratificado 
tratados internacionais reputando certos atos como de 
caráter terrorista ou destinados a frustrar seu finan-
ciamento ou limitar deslocamento de suspeitos. Mas 
isso não impede que tenhamos a consciência de que 
eventos do porte dos que sediaremos possam enco-
rajar atos de terrorismo, como o ocorrido nas Olim-
píadas de 1972, na Alemanha, em que onze atletas 
israelenses foram feitos reféns e depois mortos pelo 
grupo palestino “Setembro Negro”. 

Nosso despreparo jurídico para o enfrentamento 
desse fenômeno é igualmente evidente. Embora a Cons-
tituição Federal considere o repúdio ao terrorismo como 
princípio que deve reger nossas relações internacionais 
(art. 4º, inc. VII) e esse crime como inafiançável e insus-
cetível de graça ou anistia (art. 5º, inc. XLIII), não pos-
suímos tipificação satisfatória para combatê-lo. O único 
tipo penal aproximado que possuímos é da época do 
regime militar, inserido na Lei de Segurança Nacional

Mencionada definição legal, concebida para aten-
der ao quadro político instalado nos anos de chumbo, 
não contempla toda a complexidade do problema, razão 
pela qual pretendemos, com a presente sugestão, criar 
novo tipo penal, que tenha como condutas nucleares 
“provocar ou infundir terror ou pânico generalizado”. 

Contudo, para melhor definir o fenômeno, e dis-
tingui-lo de outras práticas correlatas, a sua tipificação 
reclama a motivação ideológica, religiosa, política ou 
de preconceito racial, étnico ou xenófobo. Ademais, 

para melhor delineamento da conduta injusta que se 
objetiva reprimir, restringimos o modus operandi dessa 
atemorização à ofensa à integridade física ou privação 
de liberdade, com agravação da pena nas hipóteses 
em que é praticado: a) contra integrante de delegação, 
árbitro, voluntário ou autoridade pública ou esportiva, 
nacional ou estrangeira; b) com emprego de explosi-
vo, fogo, arma química, biológica ou radioativa; c) em 
estádio de futebol no dia da realização de partidas; d) 
em meio de transporte coletivo; e) ou com a participa-
ção de três ou mais pessoas.

Tais delineamentos estão em consonância com 
as convenções sobre terrorismo ratificadas pelo Brasil 
e com a Carta de 1988, que considera o crime de ter-
rorismo inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.

A terceira Seção do Capítulo II se ocupa das cau-
sas que induzem ao aumento, em um terço, das penas 
previstas para os novéis crimes, com ênfase para aque-
les previstos nos arts. 41-B a 41-G da Lei nº. 10.671, de 
15 de maio de 2003 – “Estatuto de Defesa do Torcedor”.

O Capítulo III da proposta dispõe sobre “Disposi-
ções Processuais” especiais e específicas acerca do 
foro, tramitação e processamento das ações ajuizadas 
com base na nova legislação. Em sua primeira Seção 
é definida a competência da Justiça Federal para o 
processamento e julgamento dessas ações, tendo em 
vista a compreensão de que os crimes em questão são 
perpetrados contra o interesse da União, a teor do que 
dispõe o art. 109, inciso IV, da Constituição Federal. 
Também é sugerida a possibilidade de criação de va-
ras especializadas para essa tarefa.

A segunda Seção do Capítulo III prevê a instaura-
ção do Incidente de Celeridade Processual, providência 
coerente com a rapidez esperada para o julgamento das 
ações penais instauradas com base na nova legislação 
que sobrevier à esperada aprovação desta proposta. 

De fato, não se afigura razoável empregar nesses 
feitos a dinâmica processual ordinária, haja vista que 
tais condutas injustas poderão ser cometidas por es-
trangeiros, cuja permanência no Brasil possivelmente 
coincidirá com o interregno de realização dos jogos, 
ou será até menor. 

Daí, faz-se necessária a imediata resposta do 
Poder Judiciário. Para isso, a instauração do Inciden-
te de Celeridade Processual possibilitará a prática de 
atos processuais em sábados, domingos, feriados, 
férias, recessos ou fora do horário de expediente fo-
rense, bem como a designação de servidores ad hoc 
para a sua realização.

A comunicação de atos processuais poderá ser 
realizada por qualquer meio idôneo, inclusive por men-
sagem eletrônica, fax ou telefonia. Essa inovação foi 
inspirada na exitosa experiência sobre tramitação pro-
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cessual prevista para as ações eleitorais regidas pela 
Lei nº. 9.504, de 1977 (“Lei das Eleições”) e aquelas 
penais disciplinadas pela Lei nº. 9.099, de 1997 (“Lei 
dos Juizados Especiais”). Além disso, tal instrumen-
to está em sintonia com as exigências de celeridade 
e eficácia, considerados os mais atuais conceitos e 
teorias processuais penais que objetivam um direito 
processual funcional, instrumental, cuja decisão seja 
produzida em prazo razoável.

Na terceira Seção do Capítulo III o projeto inova 
ao prever, sem prejuízo no disposto no Decreto-Lei 
nº. 3.689, de 1941 (“Código de Processo de Penal), 
medidas cautelares específicas ao ambiente dos Jo-
gos, tais como: proibição de entrada em estádio de 
futebol; retenção de passaporte e de outros docu-
mentos; e suspensão de atividades de torcida orga-
nizada de futebol.

Na Seção IV, última do Capítulo III, são previstas 
providências supervenientes à prisão em flagrante delito 
ou à decretação de medidas cautelares em desfavor 
de estrangeiros, como a comunicação à competente 
repartição consular, assistência gratuita de intérprete, 
inclusive para intermediação com a sua defesa, hipó-
tese em que o intérprete estará obrigado a preservar 
sigilo sobre o que tomar conhecimento.

O Capítulo IV desdobra-se em quatro Seções. 
A primeira traz as infrações administrativas relacio-
nadas com os tipos definidos no Capítulo II: uso de 
credencial de terceiros; ingresso em estádios com 
objeto proibidos e invasão ou arremesso de objetos 
no gramado. Além disso, são estabelecidas punições 
no caso de ingresso furtivo nos estádios, bem como 
a venda de ingressos em quantidade superior a per-
mitida por comprador.

Na Seção II do mesmo Capítulo são estipuladas 
penalidades administrativas complementares às infra-
ções contidas na Seção anterior, consistentes de multas 
cujo valor variará entre um e vinte salários mínimos. 
Tais penalidades serão aplicadas pela autoridade a 
ser definida em regulamento, o qual deverá também 
estabelecer medidas de garantia do contraditório e da 
ampla defesa pelo acusado.

Por fim, a Seção III do Capítulo IV estabelece 
normas a serem observadas para a aplicação de 
medida preventiva acessória à decisão judicial cau-
telar de proibição de ingresso em estádios de fute-
bol, prevista na Seção III do Capítulo III. Tal medida 
preventiva não poderá exceder o prazo de cento e 
vinte dias e deverá ser decretada por despacho fun-
damentado da autoridade administrativa competente, 
sem prejuízo da tramitação regular e independente 
do processo judicial.

O Capítulo V, constituído de quatro Seções, é 
inaugurado com prescrições relativas à repatriação 
de estrangeiros, compreendida como o impedimento 
de ingresso em território brasileiro, seja por aeropor-
to, porto ou posto de fronteira, daquele que já tenha 
participado de agressão, tumulto ou ato de vandalismo 
como torcedor de equipe de futebol.

O projeto estabelece, ainda, que a decisão de 
repatriação deverá ser imediatamente comunicada 
aos Ministros de Estado da Justiça e das Relações 
Exteriores, ficando sua despesa a cargo da empresa 
transportadora.

Temos plena ciência de que a questão 
da repatriação, da deportação ou da expulsão, 
pode deflagrar indesejável estremecimento 
diplomático.

Na última edição Copa do Mundo, ocorri-
da na África do Sul, cerca de trinta argentinos 
pertencentes à torcida alcunhada de “barras 
bravas” foram deportados às vésperas dos jo-
gos. Três deles entraram com ação por danos 
morais contra a FIFA, alegando terem sofrido 
maus-tratos, na qual perseguem indenização 
de U$ 10 milhões cada. No caso relatado a 
deportação baseou-se em informações pas-
sadas pela própria Argentina sobre membros 
violentos de torcidas locais. 

De posse desse tipo de informação, ou 
seja, a prova atestando que o ingresso de 
certos estrangeiros ameaça a segurança dos 
jogos, por terem participado de agressão, tu-
multo ou ato de vandalismo como torcedores, 
o Brasil poderá evitar-lhes a entrada, eis que o 
visto é mera expectativa de direito. Em suma, 
esta proposição cria a figura da “repatriação”, 
inexistente em nosso “Estatuto do Estrangeiro”, 
e que permitirá impedir o ingresso de pessoa 
quando ainda esteja em área de aeroporto, 
porto ou posto de fronteira.

A conveniência desse procedimento e a atribui-
ção de sua competência à autoridade local responsável 
pela fiscalização imigratória é justificada pelo afluxo 
de turistas esperado, meio milhão em um mês, e pela 
necessária imediatidade do cumprimento da decisão, 
para aproveitar a presença do transporte pelo qual o 
ingresso do estrangeiro estiver ocorrendo.

Quanto à imposição do ônus do retorno do repa-
triando, convém esclarecer que a Lei nº. 6.815/1980 
(“Lei dos Estrangeiros”) também prevê que cabe à 
empresa transportadora responder, a qualquer tempo, 
pela saída do clandestino e do “impedido”, este último 
assim definido como aquele sobre a qual recaia juízo 
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de inconveniência quanto a sua presença no território 
nacional, relembrando que a decisão deverá se dar 
por despacho fundamentado e ser comunicada aos 
Ministros de Estado já referidos.

As disposições contidas nas Seções II 
e III do Capítulo V dizem respeito a figuras já 
conhecidas em nosso ordenamento jurídico: a 
deportação e a expulsão. Consiste a primeira 
em retirada compulsória de estrangeiro que 
tenha entrado ou esteja irregularmente no 
território nacional. 

Nesse sentido, previmos que as hipó-
teses habilitadoras da nova figura da repa-
triação, em casos de o estrangeiro ter ultra-
passado área de aeroporto, porto ou posto 
de fronteira, poderá dar ensejo à deportação. 
Contudo, distintamente de ação tipicamente 
policial e de cooperação como é o caso da 
repatriação, a deportação dependerá de pro-
moção do Ministério da Justiça ou autoridade 
por ele delegada.

Com a finalidade de acelerar o procedimento de 
deportação, o estrangeiro poderá ser dispensado de 
quaisquer penalidades relativas à entrada ou à estada 
irregular no Brasil ou do cumprimento de formalida-
de que possa dificultar a deportação. O seu retorno 
é condicionado ao ressarcimento das despesas com 
a deportação e o eventual pagamento atualizado 
das multas.

Na Seção III do Capítulo V é tratada a hipótese 
de expulsão de estrangeiros. Em razão de seu cará-
ter punitivo, necessita-se buscar certo equilíbrio entre 
a urgência de combater ameaça ao evento esportivo 
e o direito do estrangeiro. A motivação da expulsão, 
contrariamente à repatriação e à deportação, é a prá-
tica de ato ilícito em solo nacional. Por conseguinte, 
sem afetar outras hipóteses legais, também ensejaria 
a expulsão as seguintes ocorrências: participação de 
atos de hostilidade contra torcedores; portar arma de 
fogo, explosivo ou outras armas e instrumentos com 
potencial lesivo, sem autorização da autoridade bra-
sileira; danificar bens públicos ou privados, antes ou 
depois da partida de futebol. 

A expulsão será precedida da abertura do com-
petente procedimento, cuja tramitação não excederá 
vinte dias, prazo muito mais exíguo do que o proce-
dimento comum previsto no Estatuto do Estrangeiro, 
assegurado ao expulsando o direito de defesa. Da de-
cisão de expulsão não caberá recurso.

Ademais, se necessária à garantia da tramita-
ção do procedimento de expulsão, poderá a autori-
dade judicial, a qualquer tempo, decretar a prisão 

do estrangeiro, em face de representação de auto-
ridade policial ou do Ministério Público. Outra inova-
ção proposta é que caberá ao Ministro da Justiça, 
e não ao Presidente da República, a decisão sobre 
essa modalidade de expulsão. Caso o expulsando 
não seja preso ou esteja em liberdade, deverá se 
apresentar a cada cinco dias à autoridade policial, 
sob pena de prisão.

A proposta ressalva que expulsão poderá efetivar-
-se ainda que haja processo criminal em tramitação 
ou condenação sendo cumprida, desde que razões de 
ordem interna, de segurança pública ou doença grave 
incurável ou contagiosa o recomendarem por motivos 
humanitários, ou quando o cumprimento da pena se 
torne mais gravoso do que a sua retirada do País. Tam-
bém por razões humanitárias, a par das hipóteses já 
previstas em lei como impeditivas da expulsão, o projeto 
prevê que ela poderá ser adiada caso a sua execução 
ponha em risco a vida do expulsando.

Na Seção IV, última do Capítulo V, foi estabelecido 
que a repatriação, a deportação ou a expulsão serão 
feitas para o país da nacionalidade ou de procedência 
do estrangeiro, ressalvada a hipótese diversa previs-
tas em acordos internacionais firmados pelo Brasil, ou 
quando o procedimento caracterizar extradição não 
admitida pela legislação brasileira.

Finalmente, o Capítulo VI é destinado a tema 
de extrema relevância: o direito de greve. Com efeito, 
uma greve de trabalhadores do setor de transportes, 
da saúde ou de servidores dos órgãos de segurança 
pública, terá efeitos catastróficos na realização dos 
Jogos de 2013 e de 2014.

Ademais, não se pode descurar do fato de que 
o momento em que ocorre esse grandioso evento es-
portivo pode ser considerado como oportuno para o 
êxito de um movimento grevista. 

Por isso, com o objetivo de minimizar a possibilida-
de de que tais deflagrações ocorram ou a repercussão 
de seus efeitos, é proposta a adoção de várias medi-
das legais, a começar pela definição de quais sejam as 
“Atividades de Especial Interesse Social” para efeitos 
da nova lei, a saber: tratamento e abastecimento de 
água; produção e distribuição de energia elétrica, gás 
e combustíveis; assistência médica e hospitalar; distri-
buição e comercialização de medicamentos e alimen-
tos; operação, manutenção e vigilância de atividades 
de transporte coletivo; coleta, captação e tratamento 
de esgoto e lixo; telecomunicações; controle de tráfego 
aéreo; operação, manutenção e vigilância de portos e 
aeroportos; serviços bancários; hotelaria, hospitalida-
de e serviços similares; construção civil, no caso de 
obras destinadas à realização dos eventos; judicial; e 
de segurança pública.
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No caso de deliberação favorável à paralisação 
coletiva de categoria que desempenha tais serviços 
ou atividades, o projeto estipula a necessidade de 
comunicação, com a antecedência mínima de quinze 
dias, à entidade patronal, aos empregados diretamente 
interessados e aos usuários, e a manutenção de, no 
mínimo, setenta por cento da força de trabalho.

Outra providência, é a previsão de contratação 
de servidores substitutos para o atendimento das 
necessidades inadiáveis da população e dos servi-
ços, cuja paralisação resulte em prejuízo irrepará-
vel, sendo vedado aos grevistas impedir o acesso 
ao trabalho de substitutos, devendo o Poder Público 
garantir esse acesso ou realizar a prestação direta 
dos serviços. 

A inobservância dessas normas ou a manutenção 
da paralisação após a celebração de acordo, convenção 
ou decisão da Justiça do Trabalho, constituirá abuso 
do direito de greve, devendo a sua responsabilidade 
ser apurada na forma da legislação trabalhista, civil ou 
penal, cabendo ao Ministério Público, de ofício, requi-
sitar a abertura de inquérito e oferecer denúncia quan-
do houver indício da prática de delito. Se comprovada 
a iniciativa da paralisação grevista pelo empregador, 
para frustrar negociação ou dificultar o atendimento 
de reivindicações dos respectivos empregados, estes 
terão direito à percepção dos salários durante o perí-
odo de paralisação.

Por derradeiro, juntamente com a cláusula de vi-
gência, é estabelecida que a eficácia da Lei subsistirá 
ao encerramento dos eventos.

A importância das Copas para o Brasil transcen-
de às festividades durante a realização dos jogos. As 
competições são, desde já, celeiro de oportunidades 
de investimento e de obtenção de resultados objetivos 
a médio e longo prazo. É o momento propício para 
ampliar exposição do Brasil no exterior, de modo a au-
mentar o número de visitantes e a entrada de divisas.

Pelo estudo “Panorama do Turismo Internacional 
2009”, da Organização Mundial de Turismo, esse mercado 
representava trinta por cento das exportações mundiais 
de serviços e seis por cento das totais. Como categoria 
de exportação, estava em quarto lugar, atrás apenas dos 
combustíveis, produtos químicos e automóveis.

Assim, visando criar o necessário aparelhamento 
jurídico indispensável ao eficaz aproveitamento dessa 
formidável possibilidade de ampliar nossa participa-
ção nesse precioso mercado, é que apresentamos a 
presente proposição, certos de que os nossos nobres 
Pares compreenderão a sua importância para o País 
e envidarão esforços para a sua rápida aprovação.

Sala das Sessões, – Senador Marcelo Crivella 
– Senadora Ana Amélia – Senador Walter Pinheiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

....................................................................................
Art. 4º. A República Federativa do Brasil rege-

-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 
princípios:
....................................................................................

VIII – repúdio ao terrorismo e ao racismo;
....................................................................................

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distin-
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................

XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e 
insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura 
, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 
terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por 
eles respondendo os mandantes, os executores e os 
que, podendo evitá-los, se omitirem;
....................................................................................

Art. 109. Aos juízes federais compete processar 
e julgar:
....................................................................................

II – as causas entre Estado estrangeiro ou orga-
nismo internacional e Município ou pessoa domiciliada 
ou residente no País;
....................................................................................

IV – os crimes políticos e as infrações penais pra-
ticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse 
da União ou de suas entidades autárquicas ou empre-
sas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada 
a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;
....................................................................................

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela 
Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são institui-
ções nacionais permanentes e regulares, organizadas 
com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da República, e destinam-se à 
defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais 
e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

§ 1º Lei complementar estabelecerá as normas 
gerais a serem adotadas na organização, no preparo 
e no emprego das Forças Armadas.

§ 2º Não caberá “habeas-corpus” em relação a 
punições disciplinares militares.

§ 3º Os membros das Forças Armadas são de-
nominados militares, aplicando-se-lhes, além das que 
vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
....................................................................................
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IV – ao militar são proibidas a sindicalização e 
a greve; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, 
de 1998)
....................................................................................

DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 
1940

                                     Código Penal.

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

Lei excepcional ou temporária (Incluído pela Lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

Art. 3º A lei excepcional ou temporária, embora 
decorrido o período de sua duração ou cessadas as 
circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato 
praticado durante sua vigência. (Redação dada pela 
Lei nº 7.209, de 1984)
....................................................................................

Injúria
Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a digni-

dade ou o decoro:
Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.
§ 1º O juiz pode deixar de aplicar a pena:
I – quando o ofendido, de forma reprovável, pro-

vocou diretamente a injúria;
II – no caso de retorsão imediata, que consista 

em outra injúria.
§ 2º Se a injúria consiste em violência ou vias de 

fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, 
se considerem aviltantes:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e mul-
ta, além da pena correspondente à violência.

§ 3o Se a injúria consiste na utilização de elemen-
tos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a 
condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência: 
(Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003)

Pena – reclusão de um a três anos e multa. (In-
cluído pela Lei nº 9.459, de 1997)
....................................................................................

LEI Nº 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 1989

Define os crimes resultantes de pre-
conceito de raça ou de cor.

....................................................................................
Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discrimina-

ção ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou pro-
cedência nacional. (Redação dada pela Lei nº 9.459, 
de 15/05/97)

Pena: reclusão de um a três anos e multa.
§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicu-

lar símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou 

propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, 
para fins de divulgação do nazismo. (Redação dada 
pela Lei nº 9.459, de 15/05/97)

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.
§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput 

é cometido por intermédio dos meios de comunicação 
social ou publicação de qualquer natureza: (Redação 
dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97)

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.
....................................................................................

LEI No 10.671, DE 15 DE MAIO DE 2003

Dispõe sobre o Estatuto de Defesa do 
Torcedor e dá outras providências.

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

CAPÍTULO XI-A 
Dos Crimes 

(Incluído pela Lei nº 12.299, de 2010).

Art. 41-B. Promover tumulto, praticar ou incitar 
a violência, ou invadir local restrito aos competidores 
em eventos esportivos: (Incluído pela Lei nº 12.299, 
de 2010).

Pena – reclusão de 1 (um) a 2 (dois) anos e mul-
ta. (Incluído pela Lei nº 12.299, de 2010).

§ 1o Incorrerá nas mesmas penas o torcedor que: 
(Incluído pela Lei nº 12.299, de 2010).

I – promover tumulto, praticar ou incitar a violên-
cia num raio de 5.000 (cinco mil) metros ao redor do 
local de realização do evento esportivo, ou durante o 
trajeto de ida e volta do local da realização do evento; 
(Incluído pela Lei nº 12.299, de 2010).

II – portar, deter ou transportar, no interior do es-
tádio, em suas imediações ou no seu trajeto, em dia de 
realização de evento esportivo, quaisquer instrumentos 
que possam servir para a prática de violência. (Incluído 
pela Lei nº 12.299, de 2010).

§ 2o Na sentença penal condenatória, o juiz de-
verá converter a pena de reclusão em pena impeditiva 
de comparecimento às proximidades do estádio, bem 
como a qualquer local em que se realize evento es-
portivo, pelo prazo de 3 (três) meses a 3 (três) anos, 
de acordo com a gravidade da conduta, na hipótese 
de o agente ser primário, ter bons antecedentes e não 
ter sido punido anteriormente pela prática de condu-
tas previstas neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.299, 
de 2010).

§ 3o A pena impeditiva de comparecimento às 
proximidades do estádio, bem como a qualquer local 
em que se realize evento esportivo, converter-se-á em 
privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimen-
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to injustificado da restrição imposta. (Incluído pela Lei 
nº 12.299, de 2010).

§ 4o Na conversão de pena prevista no § 2o, a 
sentença deverá determinar, ainda, a obrigatorieda-
de suplementar de o agente permanecer em esta-
belecimento indicado pelo juiz, no período compre-
endido entre as 2 (duas) horas antecedentes e as 
2 (duas) horas posteriores à realização de partidas 
de entidade de prática desportiva ou de competição 
determinada. (Incluído pela Lei nº 12.299, de 2010).

§ 5o Na hipótese de o representante do Ministério 
Público propor aplicação da pena restritiva de direito 
prevista no art. 76 da Lei no 9.099, de 26 de setembro 
de 1995, o juiz aplicará a sanção prevista no § 2o. (In-
cluído pela Lei nº 12.299, de 2010).

Art. 41-C. Solicitar ou aceitar, para si ou para ou-
trem, vantagem ou promessa de vantagem patrimonial 
ou não patrimonial para qualquer ato ou omissão des-
tinado a alterar ou falsear o resultado de competição 
esportiva: (Incluído pela Lei nº 12.299, de 2010).

Pena – reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e mul-
ta. (Incluído pela Lei nº 12.299, de 2010).

Art. 41-D. Dar ou prometer vantagem patrimonial 
ou não patrimonial com o fim de alterar ou falsear o re-
sultado de uma competição desportiva: (Incluído pela 
Lei nº 12.299, de 2010).

Pena – reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e mul-
ta. (Incluído pela Lei nº 12.299, de 2010).

Art. 41-E. Fraudar, por qualquer meio, ou contri-
buir para que se fraude, de qualquer forma, o resul-
tado de competição esportiva: (Incluído pela Lei nº 
12.299, de 2010).

Pena – reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e mul-
ta. (Incluído pela Lei nº 12.299, de 2010).

Art. 41-F. Vender ingressos de evento esportivo, 
por preço superior ao estampado no bilhete: (Incluído 
pela Lei nº 12.299, de 2010).

Pena – reclusão de 1 (um) a 2 (dois) anos e mul-
ta. (Incluído pela Lei nº 12.299, de 2010).

Art. 41-G. Fornecer, desviar ou facilitar a distri-
buição de ingressos para venda por preço superior 
ao estampado no bilhete: (Incluído pela Lei nº 12.299, 
de 2010).

Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e 
multa. (Incluído pela Lei nº 12.299, de 2010).

Parágrafo único. A pena será aumentada de 1/3 
(um terço) até a metade se o agente for servidor pú-
blico, dirigente ou funcionário de entidade de prática 
desportiva, entidade responsável pela organização da 
competição, empresa contratada para o processo de 
emissão, distribuição e venda de ingressos ou torcida 
organizada e se utilizar desta condição para os fins 

previstos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.299, 
de 2010).
.......................................................................................

LEI Nº 7.783, DE 28 DE JUNHO DE 1989

Dispõe sobre o exercício do direito 
de greve, define as atividades essenciais, 
regula o atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade, e dá outras pro-
vidências.

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

(Às Comissões de Educação, Cultura 
e Esporte; de Desenvolvimento Regional e 
Turismo; de Assuntos Sociais; de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional; e de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, cabendo à última a 
decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido às Comissões competentes.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

 
REQUERIMENTO Nº 1.535, DE 2011

Requeremos, nos termos do art. 218 e 221 do 
Regimento Interno do Senado Federal, o Voto de Pe-
sar pelo falecimento das vítimas do acidente rodoviário 
ocorrido no Município de Feira Grande, no Estado de 
Alagoas, no dia 8 de dezembro de 2011.

Solicitamos, ainda, sejam encaminhadas con-
dolências à pessoa do Prefeito daquele município, 
Sr. Fábio Apóstolo de Lira, em nome dos familiares 
das vítimas. – Senador Fernando Collor – Senador 
Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência recebeu o Aviso nº 98, de 2011 
(nº 1.723/2011, na origem), do Tribunal de Contas da 
União, que encaminha cópia do Acórdão nº 3.165/2011-
TCU, referente ao acompanhamento da operação de 
crédito autorizada pela Resolução nº 8/2011, do Se-
nado Federal (TC 019.375/2011-5).

É o seguinte o Aviso:
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AVISO Nº 98, DE 2011

Aviso nº 1.723-Seses-TCU-Plenário

Brasília, 30 de novembro de 2011

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-

to, em atenção ao Ofício nº 1.156-SF, de 8-7-2011, có-

pia do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC 

019.375/2011-5, pelo Plenário desta Corte na Sessão 

Ordinária de 30-11-2011, acompanhado do Relatório 

e do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presi-

dente.
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53168 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL16
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Aviso nº 98, de 2011, vai à Comissão de As-
suntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência recebeu o Aviso nº 99, de 2011 
(nº 422/2011, na origem), do Ministro de Estado da 

Fazenda, que comunica, em atendimento ao disposto 
no art. 24 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado 
Federal, a constatação de irregularidade em operação 
de crédito realizada pelo Município de Brusque, Estado 
de Santa Catarina.

É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – O Aviso nº 99, de 2011, vai à Comissão de As-

suntos Econômicos.

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

– A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, 

os seguintes Projetos de Decreto Legislativo::
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53174 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL22



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53175 23ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53176 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL24



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53177 25ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53178 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL26



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53179 27ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53180 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL28



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53181 29ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53182 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL30



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53183 31ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53184 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL32



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53185 33ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53186 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL34



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53187 35ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53188 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL36



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53189 37ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53190 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL38



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53191 39ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53192 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL40



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53193 41ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53194 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL42



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53195 43ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53196 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL44



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53197 45ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53198 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL46



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53199 47ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53200 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL48



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53201 49ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53202 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL50



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53203 51ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53204 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL52



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53205 53ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53206 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL54



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53207 55ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53208 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL56



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53209 57ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53210 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL58



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53211 59ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53212 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL60



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53213 61ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53214 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL62



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53215 63ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53216 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL64



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53217 65ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53218 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL66



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53219 67ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53220 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL68



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53221 69ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53222 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL70



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53223 71ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53224 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL72



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53225 73ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53226 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL74



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53227 75ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53228 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL76



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53229 77ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53230 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL78



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53231 79ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53232 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL80



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53233 81ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53234 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL82



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53235 83ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53236 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL84



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53237 85ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53238 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL86



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53239 87ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53240 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL88



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53241 89ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53242 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL90



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53243 91ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53244 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL92



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53245 93ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53246 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL94



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53247 95ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53248 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL96



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53249 97ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53250 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL98



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53251 99ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53252 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL100



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53253 101ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53254 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL102



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53255 103ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53256 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL104



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53257 105ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53258 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL106



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53259 107ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 426 
a 451, de 2011, em conformidade com o inciso III do 
art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados termi-
nativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão 
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos 
termos do art. 122, II, c, da Norma Interna.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 452, de 2011 (nº 
533/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto da Proposta de Emenda ao Convênio Constitutivo 
do Fundo Monetário Internacional, nos termos da Re-
solução nº 66-2, adotada em 15 de dezembro de 2010.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – O Projeto de Decreto Legislativo nº 452, de 
2011, vai à Comissão de Relações Exteriores e De-

fesa Nacional, onde poderá receber emendas pelo 

prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão 

o prazo de 15 dias úteis para opinar sobre a matéria, 

prorrogável por igual período, nos termos do art. 376, 

III, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-
tados, o Projeto de Lei da Câmara nº 126, de 2011 
(nº 3.458/2008, na Casa de origem, do Deputado Chi-
co Lopes), que acrescenta o § 7º ao art. 1º da Lei nº 
9.870, de 23 de novembro de 1999, dispondo sobre 
nulidade de cláusula contratual relativa a material es-
colar de uso coletivo.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno, 
o Projeto será apreciado em caráter terminativo, sen-
do despachado à Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte e, nos termos do art. 49, I, da referida Norma 
Interna, à de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, podendo receber emendas 
perante a primeira comissão pelo prazo de cinco dias 
úteis, nos termos do art. 122, II, c, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-
tados, o Projeto de Lei da Câmara nº 127, de 2011 
(nº 5.396/2009, na Casa de origem), de iniciativa da 
Presidência da República, que altera o inciso V do art. 
108 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, que 
dispõe sobre o Estatuto dos Militares, para incluir a 
esclerose múltipla no rol das doenças incapacitantes.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O Projeto vai às Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional; e de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Há oradores inscritos.

Senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, V. 
Exª é convidada a usar a palavra. 

V. Exª, ontem, fez um belíssimo discurso sobre o 
Dia Internacional dos Direitos Humanos, que é amanhã. 
E eu, na mesma linha, farei o meu no dia de hoje, já que 
presidimos aquela Comissão. Temos aqui a presença 
no plenário do ex-Presidente da República, Senador 
Fernando Collor de Melo, que também será orador e 
falará em seguida.

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente; Srªs Senadoras; Srs. Senadores; Sena-
dor Fernando Collor de Melo; Senador Paim, que hoje 
preside esta sessão, venho à tribuna para fazer uma 
saudação especial às mulheres brasileiras, que, a par-
tir da próxima segunda-feira, 12 de dezembro, iniciam 
mais um importante evento em Brasília, que é a etapa 
nacional da 3ª Conferência Nacional de Políticas para 
as Mulheres.

A conferência vai reunir cerca de três mil delega-
das de todos os Estados brasileiros, inclusive do meu 
Estado, o Espírito Santo, representantes das três es-

feras de governo, dos movimentos sociais, militantes 
dos movimentos feministas, além de convidadas e con-
vidados do Legislativo e do Judiciário e observadoras 
e observadores nacionais e internacionais.

Do Espírito Santo participam da Conferência 
Nacional 59 delegadas e delegados. Destaco que, em 
meu Estado, além da Conferência Estadual, onde es-
tiveram presentes 272 delegadas e delegados, foram 
realizadas conferências em 76 Municípios capixabas 
(do total de 78 cidades).

As Conferências Municipais, Estaduais e a etapa 
nacional são espaços muito importantes e democráti-
cos para avaliar situações e aprimorar a implementa-
ção de políticas públicas.

Quero saudar, Sr. Presidente, todas e todos que 
participarão da Conferência Nacional e, desde já, pa-
rabenizar a nossa Presidenta Dilma e a Ministra da 
Secretaria de Políticas para as Mulheres, Iriny Lopes, 
pela convocação de tão importante espaço.

Tenho absoluta certeza de que a Conferência 
nos ajudará em muito a avançar nas políticas públi-
cas para as mulheres do nosso País. Nosso mandato 
estará presente na Conferência, assim como partici-
pei das etapas municipais e estadual do Estado do 
Espírito Santo.

A pauta proposta para a Conferência Nacio-
nal prevê a discussão das políticas públicas em 
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curso, com vistas à construção da igualdade entre 
mulheres e homens, o fortalecimento da autonomia 
econômica, social, cultural e política das mulheres, 
abarcando as diversas áreas de políticas discutidas 
no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, e 
a erradicação da extrema pobreza e consolidação 
da cidadania das mulheres no Brasil, temas estes 
de extrema importância para todas nós, para todas 
as brasileiras e brasileiros.

A Presidenta Dilma Rousseff e a ex-Presidenta 
do Chile e Diretora Executiva da ONU, Michelle Ba-
chelet, também participam da Conferência Nacional, 
coordenada pela Secretaria de Políticas para as Mu-
lheres.

A Presidenta Dilma participa da cerimônia de 
abertura ao lado da nossa Ministra Iriny Lopes. Mi-
chelle Bachelet faz palestra no dia 14 de dezembro. 
A Conferência acontecerá no Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães, de 12 a 15 de dezembro, ou seja, 
da próxima segunda-feira à quinta-feira da próxima 
semana.

Ao final da Conferência, a Secretaria de Políti-
cas para as Mulheres espera avaliar e definir priori-
dades dentro do II Plano Nacional de Políticas para 
as Mulheres, elaborado em 2007. Desse Plano, Sr. 
Presidente Fernando Collor e nosso companheiro 
Senador, tive também a oportunidade de participar 
do processo de elaboração. Houve um processo 
muito rico de participação efetiva de muitas mulhe-
res de todo o Brasil.

O Plano é resultado da mobilização, realizada na 
II Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, 
e está organizado em onze eixos que representam te-
mas prioritários e áreas de preocupação, levantados 
por representantes da sociedade civil organizada.

Para cada eixo, há objetivos e metas que se con-
cretizam em 388 ações propostas. A partir da Confe-
rência, o Governo Federal espera estabelecer priori-
dades entre as propostas para a gestão do Governo 
da Presidenta Dilma Rousseff.

Depois de enfrentar e alcançar conquistas em 
relação ao enfrentamento da violência, como a Lei 
Maria da Penha e a construção do Pacto Nacional 
de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, o 
Governo debruça-se no debate sobre a construção 
da autonomia econômica e social das mulheres, fun-
damental para alcançar a igualdade entre mulheres 
e homens.

A 3a Conferência Nacional vai consolidar as pro-
postas elaboradas nas conferências municipais e es-
taduais que começaram em 1o de julho e definir a 
responsabilidade do Governo Federal frente às de-
mandas apresentadas pelos Municípios. Cerca de 

200 mil mulheres, Sr. Presidente, de todo o País es-
tão envolvidas na mobilização, que passou por 2.160 
Municípios brasileiros.

Senador Paim, Presidente desta Casa, Senador 
Fernando Collor, eu gostaria de solicitar também que 
esta Casa garantisse ampla divulgação à programação 
da Conferência Nacional de Mulheres. Ao final deste 
pronunciamento, faço questão de passar à Mesa a 
programação para que, assim, a Presidência possa 
proceder.

Acrescento, Sr. Presidente, a esta minha mani-
festação, em que abordo a 3a Conferência Nacional 
de Políticas para as Mulheres, menção à pessoa com 
deficiência que, segundo o Censo de 2010 do IBGE, 
ultrapassa os 24% de nossa população. Trata-se de ín-
dice bastante expressivo de brasileiros que convivem 
com limitações motoras, sensoriais ou intelectuais em 
suas realidades de vida.

Devemos refletir acerca das condições de vida 
desses brasileiros em todos os momentos e, espe-
cialmente, nesta semana, pois, no dia 3 de dezembro, 
comemorou-se o Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência. Na data, aconteceram manifestações e 
encontros por todo o País, refletindo o real significado 
que a inclusão e a acessibilidade representam para a 
nossa sociedade.

Tive a oportunidade, Srs. Senadores, de estar 
presente, ainda no mês de novembro, no lançamento, 
pela Presidenta Dilma, do Plano Nacional dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiência, Viver sem Limite, que 
compreende relevantes ações governamentais.

O plano Viver sem Limite contará com investi-
mentos da ordem de R$7,6 bilhões até 2014. Esses 
investimentos serão realizados nas áreas da educação, 
saúde, inclusão social, acesso e mobilidade.

Na prevenção da deficiência, o Viver sem Limi-
te aperfeiçoará o Teste do Pezinho, com a investiga-
ção de mais doenças, possibilitando diagnósticos e 
tratamentos precoces; implementará, Sr. Senador, a 
busca ativa da triagem neonatal e a criação de novos 
protocolos clínicos e terapêuticos para o atendimento 
pelo SUS. Para o tratamento, a habilitação e a rea-
bilitação, o plano aumentará a rede de atendimento 
odontológico especializado para pacientes com de-
ficiência intelectual; criará 45 centros de referência 
em habilitação e reabilitação, além de clínicas de 
órteses e próteses.

Entre tantas outras ações que compreendem o 
melhor acesso ao Benefício de Prestação Continuada, 
destaco a criação de cinco centros tecnológicos para 
a formação de treinadores e instrutores de cães guias 
em todas as regiões brasileiras.
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Atualmente, o cão guia é um recurso de mobili-
dade de alto custo, o que torna inviável à pessoa cega 
de baixa renda possuir seu cão guia. Com os centros 
de formação de treinadores e instrutores, essa dificul-
dade será resolvida.

Enfim, Srªs Senadoras e Srs. Senadores aqui 
presentes e o público que nos acompanha pela TV 
Senado e pela Rádio Senado, se, por um lado, são 
muitas as necessidades dessa parcela tão significativa 
dos nossos cidadãos, por outro lado é efetiva a ação 
do Governo brasileiro nessa área.

Considero que o plano Viver Sem Limites vai 
ao encontro daquilo que todos nós desejamos para a 
nossa sociedade, o que envolve um imenso esforço 
conjunto, coordenado por todos nós. 

Parabéns ao nosso Governo por mais essa ação! 
Como disse acima, volto a reforçar que gostaria que 
fosse garantida por esta Casa ampla divulgação da 
programação da 3ª Conferência Nacional de Políticas 
para Mulheres. 

Era isso, Sr. Presidente, o que eu tinha para o 
momento. 

Passo, em seguida, a programação da Conferên-
cia Nacional de Políticas para as Mulheres, que terá 
início na próxima segunda-feira. 

Um bom trabalho para todos.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Muito bem, Senadora Ana Rita, pelo seu pronuncia-
mento, brilhante como sempre, orgulho da Comissão de 
Direitos Humanos, onde a Senhora é Vice-Presidente.

Senador Fernando Collor, ex-Presidente da Re-
pública, estamos lhe convocando e convidando para 
usar da palavra neste momento.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Exmº Sr. Presidente desta sessão, Senador Paulo 
Paim, gostaria de cumprimentá-lo mais uma vez pela 
defesa que ontem V. Exª fez em plenário para a cor-
reta aplicação dos Fundos de Garantia, recursos dos 
trabalhadores. Realmente, recursos desse Fundo – eu 
concordo plenamente com V. Exª, como também com 
a Senadora Ana Rita e diversos outros Senadores e 
Senadoras – não podem ser desviados para outra 
finalidade, sobretudo para a finalidade para a qual 
estão tentando desviar esses recursos, qual seja, a 
construção de hotéis e outros equipamentos urbanos 
com vistas à realização da Copa do Mundo. 

Estamos com o senhor, ombreados com V. Exª 
nessa luta para impedir que esse malfeito – para uti-
lizar um termo muito caro hoje à Presidenta Dilma 
Rousseff – possa ser perpetrado contra os trabalha-
dores brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT– 
RS) – Muito obrigado, Presidente Collor, pelo apoio. 
Quero dizer, se V. Exª permitir, que a própria Diretoria 
da Caixa Econômica Federal tem a mesma posição 
de V. Exª, do Senador Wellington Dias, que a minha, 
da Senadora Ana Rita e, tenho certeza também, da 
Senadora Ana Amélia.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Muito 
bem. Muito obrigado, Senador Paulo Paim, Presidente 
desta sessão.

Solicito, Sr. Presidente, antes de iniciar o meu 
pronunciamento, com a devia permissão de V. Exª, a 
inserção nos Anais da Casa do meu voto de profundo 
pesar aos habitantes do Município de Feira Grande, 
no meu Estado de Alagoas, por intermédio do seu Pre-
feito Fábio Apóstolo, que se enlutou no dia de ontem 
com a morte, por um acidente trágico, de dez pessoas 
durante a procissão de Nossa Senhora da Conceição. 
Houve mais de vinte feridos. 

Portanto, solicito a V. Exª que faça constar nos 
Anais da Casa os meus votos que, acredito, sejam de 
toda a Bancada do Estado de Alagoas com represen-
tação do Congresso Nacional a todas as famílias en-
lutada. Que esses votos sejam transmitidos por inter-
médio do seu Prefeito de Feira Grande, em Alagoas, 
Fábio Apóstolo.

Meus votos de condolências profundas a todos 
que sofreram e estão sofrendo com esta tragédia.

Sr. Presidente Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores.
Em recente pronunciamento nesta Casa abor-

dei a questão da necessidade de revigoramento e 
valorização do Poder Legislativo, que foi objeto da 
dissertação de mestrado da Drª Cristiana de Santis 
Mendes de Farias Mello para a Universidade Federal 
do Rio de Janeiro.

A repercussão do assunto foi representativa, des-
pertou o interesse de vários segmentos, desde estu-
dantes e especialistas no tema, consultores e diretores 
desta Casa, principalmente de diversos Senadores, 
que se manifestaram favoráveis a uma reformulação 
regimental quanto ao atual modelo de formatação e 
funcionamento das Comissões temáticas da Casa.

Diante disso, Sr. Presidente Paulo Paim, Srªs e 
Srs. Senadores, senti-me estimulado a me aprofun-
dar no tema e a desenvolver algumas propostas para 
solucionar o mais crônico dos problemas, qual seja, 
a desvalorização do debate e das decisões das Co-
missões técnicas e o constante choque de reuniões 
dessas instâncias.

Os dois componentes, e essa tem sido a maior 
reclamação por parte de nós, Parlamentares, acabam 
por inviabilizar a efetiva e adequada participação 
das Srªs e Srs. Senadores na discussão das maté-
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rias no foro mais apropriado, que são as comissões 
temáticas.

De acordo com Paulo Adib Casseb, citando a ju-
rista Maria Luisa Mazzoni Honorati: “Enquanto o par-
lamento oitocentista estava concentrado sobretudo no 
plenário, o modelo contemporâneo é aquele do parla-
mento em comissões. Esta é a realidade incontestável 
dos atuais parlamentos e que gerou o delineamento 
de vários tipos de comissões”. 

Ou seja, na linha do entendimento especializado 
e como bem demonstrou o trabalho da Drª Cristiana De 
Santis de Farias Mello, é nas comissões que o debate 
se aprofunda, os trabalhos melhor se desenvolvem e 
a participação da sociedade se faz presente, por inter-
médio das audiências públicas que ali são realizadas. 
Não há motivos, portanto, para desperdiçarmos tempo, 
esforço e dedicação sem alcançarmos os melhores 
resultados que as reuniões desses comitês técnicos 
podem oferecer.

Sr. Presidente Paulo Paim, o Senado Federal pos-
sui hoje, em funcionamento, 11 comissões e 27 sub-
comissões permanentes, além de sete subcomissões 
temporárias, perfazendo um total de 45 instâncias, sem 
contar a Comissão Diretora e as comissões mistas.

Pelo Regimento Interno, que prevê que cada co-
missão pode criar até quatro subcomissões, esse total 
pode chegar a 55 comitês, o que dá uma média de um 
e meio Senador para cada instância.

No Império, o Senado possuía três comissões 
permanentes. Em 1903, na República Velha, já eram 
12 comissões. Em 1935, reduziu-se para oito, chegan-
do a 15 em 1970. Em 1989, novamente reduziu-se o 
número, dessa feita para seis. A partir daí, de uma em 
uma, chegou-se ao número atual de 11 comissões 
permanentes, ou seja, a história mostra uma tendên-
cia natural e constante de elevação da quantidade de 
comissões, com apenas duas iniciativas para reduzi-
-las, em 1935 e em 1989.

Por isso, a primeira impressão do problema de 
choque entre as reuniões das comissões induz a se 
considerar apenas o elevado número de comitês, entre 
comissões e subcomissões permanentes e temporá-
rias. Na realidade, num exame mais acurado de nossa 
prática legislativa e do cotidiano do trabalho parlamen-
tar, pode-se afirmar que o problema hoje decorre de 
uma conjugação de diversos fatores: 1o) o número de 
instâncias; 2o) o número de integrantes de cada uma; 
3o) a coincidência na data e horário das diversas co-
missões; 4o) o descumprimento dos dias e horários de 
funcionamento delas e, por fim, 5o) o sombreamento 
e a superveniência de campos de atuação entre as 

comissões, bem como a desconexão e a repetição de 
assuntos por elas tratados.

Diante desse cenário, data vênia, elaborei uma 
proposta que visa a reduzir ao máximo esse evento, 
por meio de uma nova configuração que ataca aquelas 
cinco variáveis. Além disso, sugiro algumas alterações 
regimentais de modo a valorizar o trabalho das comis-
sões e suas subcomissões permanentes, começando 
– de forma resumida – pelo reforço de uma assessoria 
técnica para subsidiar a avaliação de impacto das leis, 
passando pela redução dos casos para se requerer o 
regime de urgência e, por fim, chegando à proposta 
de elevação do número de assinaturas necessárias 
para interpor recurso contra a decisão terminativa das 
comissões e, ainda, a extinção de algumas possibili-
dades desse mecanismo.

Inicialmente, o ponto de partida da reformulação 
é a redução do número de comissões permanentes, 
a fixação da temática de suas subcomissões e uma 
redefinição das áreas de atuação de cada instância, 
de modo a atualizar e modernizar os temas de acor-
do com as demandas do mundo contemporâneo e, 
notadamente, com os problemas mais relevantes de 
nossas políticas públicas. Aliado a isso, proponho o es-
tabelecimento de novas regras para o funcionamento 
e a composição das comissões, com o principal ob-
jetivo de evitar a realização paralela, como acontece 
amiúde – ainda no dia de ontem tivemos um exemplo 
claro disso –, de várias reuniões e, ao mesmo tempo, 
permitir a transmissão direta de todas as comissões 
permanentes pela TV Senado.

Para tanto, é necessário implantar uma distribui-
ção mais racional de dias e horários e um melhor apro-
veitamento da semana para os trabalhos legislativos.

De forma sintética, minha sugestão é que o Sena-
do passe a funcionar, a partir da próxima mudança de 
Mesa, em 2013, com a seguinte formatação e regras:

Seriam seis as comissões permanentes: (1) Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ; (2) 
Comissão de Assuntos Econômicos – CAE; (3) Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE; 
(4) Comissão de Assuntos Sociais – CAS; (5) Comis-
são de Educação, Ciência e Comunicação – CEC; e 
(6) Comissão de Finanças, Fiscalização e Defesa do 
Consumidor – CFD. Das seis comissões, quatro delas 
teriam 27 membros titulares e duas teriam 25, sempre 
com igual número de suplentes. Essas comissões se 
reuniriam, duas a duas, às terças, quartas e quintas-
-feiras, uma às 8h30 e outra às 10h30. Pela proposta, 
cada Senador poderá integrar duas comissões como 
titular e duas como suplente, vedada a participação, 
como titular, em comissões que se reúnam no mesmo 
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dia. Os membros da Comissão Diretora, à exceção do 
Presidente e do Primeiro-Secretário, poderão integrar 
as comissões.

Cada comissão permanente teria três subcomis-
sões permanentes, com possibilidade de criar apenas 
uma subcomissão temporária. As permanentes se-
rão compostas por sete e nove titulares – duas com 
sete e uma com nove, ou duas nove e uma com sete 
–, dependendo da comissão a que pertencer, e igual 
número de suplentes. Delas não poderão participar o 
presidente e o vice-presidente da respectiva comissão. 
Contudo, o vice-presidente poderá integrar subcomis-
são temporária, inclusive como seu presidente. Cada 
Senador poderá fazer parte apenas de uma subcomis-
são permanente de cada instância, sempre na mesma 
condição de titular ou suplente em relação à comissão 
a que pertence. As subcomissões temporárias – uma 
por comissão – terão no mínimo cinco e no máximo 
nove membros.

Os campos de atuação específica de cada sub-
comissão permanente seriam assim estabelecidos, no 
âmbito de suas comissões: a Comissão de Constituição 
e Justiça teria vinculadas a ela três subcomissões, a 
de Direitos Humanos, a de Legislação Participativa, a 
de Consolidação das Leis e Regulamentação Cons-
titucional. 

A CAE teria a Subcomissão de Infraestrutura, 
Turismo e Competitividade, a de Agricultura Indústria 
e Comércio e a de Meio Ambiente, Desenvolvimento 
Urbano e Regional.

A Comissão de Relações Exteriores teria a Sub-
comissão de Modernização e Reaparelhamento das 
Forças Armadas, da Amazônia e Faixa de Fronteira e 
a de Política Externa e Comércio Internacional.

A Comissão de Assuntos Sociais teria três subco-
missões permanentes também, como já foi dito. Uma 
delas a de Saúde e Assistência Social, a de Trabalho 
e Seguridade Social e a de Segurança Pública.

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte teria 
as três subcomissões – a de Educação, Cultura e Es-
porte; a de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação; 
e a de Comunicação e Informática. 

E a quinta comissão teria três subcomissões – 
a de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, a de 
Finanças e Tributação e a terceira de Fiscalização e 
Controle, perfazendo, assim – aliás, corrigindo –, as 
seis comissões permanentes.

Para não haver possibilidade de choque de horá-
rio e como cada titular da comissão integrará apenas 
uma subcomissão, elas se reuniriam de segunda a 
quinta-feira, às 14 horas, até o início da Ordem do Dia 
do Plenário – isso as subcomissões. Seriam sempre 

três subcomissões por dia, sendo as três da mesma 
comissão, e, na sexta-feira, seis subcomissões, sendo 
três às 8h30 e três às 10h30.

Isto, realmente, Sr. Presidente Paulo Paim, Srªs e 
Srs. Senadores, vai necessitar de um estudo, de uma 
avaliação de todos nós. Isso, naturalmente, vai quebrar 
uma rotina imperfeita das nossas atividades legislati-
vas aqui no Senado a que já estamos acostumados. 
Portanto, quando nós falamos em mudar a rotina ou 
mudar o hábito, num primeiro momento, causa uma 
reação de...

A Srª. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Negativa.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – É, 

negativa. Exatamente, Senadora Ana Amélia. De 
não se achar que esse seja o caminho correto. Mas 
acho, enfim, que devemos iniciar de alguma forma 
esse debate, essa discussão. Eu aqui estou apenas 
tomando a liberdade de fazer uma sugestão inicial 
para que possamos tornar os nossos trabalhos mais 
efetivos. 

Não podemos continuar, rigorosamente, as-
sistindo a esse cooper track que os Senadores e 
Senadoras fazem às terças, quartas e quintas-feiras 
nos corredores, correndo de um lado para outro para 
dar presença em uma comissão, para participar, para 
fazer a leitura de parecer de um relatório seu, correr 
para outra para dar outro parecer ou para debater em 
uma audiência pública que esteja sendo realizada no 
mesmo horário e cujo assunto seja do seu interesse. 
Enfim, alguma coisa há que ser feita para que me-
lhoremos e aperfeiçoemos o modus operandi das 
nossas comissões.

Fechando os horários, eu sugiro ainda que as 
subcomissões temporárias que venham a ser criadas 
reúnam-se de terça a quinta-feira, a partir das 8h30, 
em dia não coincidente com a reunião da respectiva 
comissão. Já as eventuais comissões temporárias te-
riam suas reuniões também de terça a quinta-feira, a 
partir das 14 horas até o início da Ordem do Dia do 
plenário. Com isso, fica descartada para os membros 
titulares das comissões e subcomissões a hipótese da 
ocorrência de reuniões em paralelo.

E para minimizar essa possibilidade em rela-
ção aos membros suplentes, minha sugestão é que, 
como suplente de comissão e subcomissão, o Se-
nador só possa atuar como relator na condição de 
ad hoc. Isso evitaria que o membro titular tenha que 
deixar a sua comissão para relatar matéria em outra 
da qual é suplente.

Quanto às reuniões extraordinárias das comis-
sões e subcomissões permanentes, minha sugestão, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é de que sejam 
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marcadas de segunda a quinta-feira, a partir das 13 
horas, limitadas ao início da Ordem do Dia e em dia 
não coincidente com a da respectiva comissão.

Salutar também seria estabelecer um limite men-
sal de reuniões extraordinárias para cada instância, 
deixando essa previsão somente para situações de 
urgência e extrema necessidade.

Por fim, como, aliás, já existe resolução nesse 
sentido, reforço a proposta para que as sessões es-
peciais ou solenes do plenário do Senado ocorram so-
mente às segundas e sextas-feiras, na primeira hora 
da sessão não deliberativa.

No que tange às audiências públicas, as regras 
seriam mantidas nos mesmos moldes regimentais de 
hoje, inclusive com a possibilidade de serem realiza-
das no âmbito das subcomissões.

São sugestões, Sr. Presidente, feitas com o in-
tuito, como dizia há pouco, de fortalecer os trabalhos 
legislativos e de dar uma melhor resposta à sociedade. 
São elas oriundas de um estudo detalhado e aritmético, 
especialmente quanto à composição de cada instância 
em função do total de Senadores, e que certamente 
viabilizará uma atividade parlamentar mais dinâmica, 
mais racional e mais organizada. Contudo, sua efeti-
vidade só será integralmente atingida, se forem res-
peitadas as regras estabelecidas, desde a designação 
e a substituição dos membros até o fiel e rígido cum-
primento dos horários de início das reuniões, como, 
aliás, venho conseguindo proceder, nos últimos três 
anos, à frente das comissões que, com muita honra, 
tenho presidido. Na prática, trata-se apenas de uma 
questão de vontade, de determinação e de disciplina, 
pois, como a experiência me mostrou, há concordân-
cia, aceitação e, principalmente, cooperação por par-
te de S. Exªs as Srªs e os Srs. Senadores. Seria, sem 
dúvida, uma mudança de paradigma saudável quanto 
à rotina dos parlamentares e do processo legislativo. 

Além dessa formatação quanto às comissões e 
com o intuito primordial de revigorar o Poder Legislativo, 
entendo ser necessário que, aliado à revitalização das 
comissões técnicas, sejam procedidas outras alterações 
regimentais, de modo a reduzir as possibilidades de 
aprovação do regime de urgência, já que se trata de 
mecanismo que, via de regra, usurpa das comissões 
o adequado exame das proposições.

Nesse sentido, proponho extinguir a previsão de 
requerimento de urgência por parte de comissão, bem 
como eliminar a assinatura de líderes em substituição 
às suas bancadas, além de aumentar a quantidade 
de assinaturas necessárias. A manutenção das atuais 
regras se daria apenas nos casos de urgência para 
matéria que envolva perigo à segurança nacional ou 

para atender calamidades públicas, conforme o art. 
336, inciso I, do nosso Regimento Interno.

Outra sugestão refere-se ao recurso contra a de-
cisão terminativa das comissões. A regra atual requer 
apenas a assinatura de um décimo dos membros da 
Casa. Proponho que essa exigência seja mais repre-
sentativa, ou seja, pelo menos um terço dos membros, 
de maneira a incentivar a deferência do Plenário pe-
rante as decisões das comissões. Para tanto, como se 
trata de norma constitucional, seria necessária a apre-
sentação de uma proposta de emenda à Constituição.

Finalmente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
dentro do mesmo conceito de valorizar os trabalhos 
temáticos, seria construtivo dar um enfoque maior ao 
funcionamento e atribuições das subcomissões. Além 
do estabelecimento e fixação de áreas específicas de 
atuação das subcomissões permanentes que melhor 
se coadunam com as demandas da sociedade e do 
desenvolvimento do País, haveria sempre a possibili-
dade de flexibilização de seus trabalhos por meio da 
criação de uma subcomissão temporária para tratar de 
temas de momento, ou que requeiram uma dedicação 
de natureza provisória por parte do Parlamento. Da 
mesma forma, proponho uma redistribuição mais co-
erente dos campos de estudo e a atribuição de assun-
tos mais conexos com a temática de cada instância. É 
fundamental, também, a constância e a continuidade 
da realização das reuniões das subcomissões, inclusi-
ve em caráter deliberativo de matérias a elas subme-
tidas pela respectiva comissão permanente e, ainda, 
preservando-lhes a competência de iniciativas próprias. 
As subcomissões poderiam atuar também como foros 
consultivos, de estudos e debates aprofundados em 
relação a assuntos específicos, dentro das atribuições 
da respectiva comissão.

Além disso, papel fundamental que as subcomis-
sões podem desempenhar é o estudo de avaliação 
prévia (e posterior) de impacto das leis, especialmente 
as de repercussão geral relacionadas ao seu campo 
de atuação. Trata-se de uma prática comum no modelo 
britânico de Parlamento e que, se bem desenvolvida, 
evita – no caso, por exemplo, dos projetos de lei – e 
resolve inúmeros problemas decorrentes da aplicação 
de leis mal pensadas ou elaboradas inadequadamente. 
Daí a necessidade de reforçar as subcomissões dotan-
do-as de assessoria técnica de caráter independente, 
mediante a indicação de dois consultores especialistas 
da Casa para cada um desses comitês.

Enfim, Sr. Presidente Paulo Paim, Srªs e Srs. 
Senadores, são essas as primeiras sugestões que 
faço para tentar ajudar a potencializar os trabalhos 
da Casa. Outros temas, como matéria orçamentária, 
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regulamentação do lobby, tutela jurisdicional do pro-
cesso legislativo, entre outros, serão também objeto 
de estudo de minha parte. Espero, com isso, promover 
um debate mais profundo dessas questões, coletar 
sugestões das Srªs e Srs. Senadores, para, se for o 
entendimento, apresentarmos oficialmente propostas 
factíveis e consensuadas visando a sua implantação a 
partir de 2013. Ou seja, teríamos todo o ano de 2012 
para viabilizá-las por meio de projeto de resolução e, 
se necessário, projetos de lei e propostas de emenda 
à Constituição.

Para facilitar o entendimento de minhas suges-
tões, solicitaria, Sr. Presidente Paulo Paim, a publica-
ção, nos Anais da Casa, como anexo ao meu pronun-
ciamento, de um texto resumo dessas propostas que, 
neste momento, repasso a Mesa.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 

Senador, eu também gostaria de pedir...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Há dois Senadores solicitando um aparte, Senador.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Mui-

to obrigado, Senador Paulo Paim, Presidente desta 
sessão. 

Por favor, ouço a Senadora Ana Amélia, com 
satisfação.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Se-
nador Fernando Collor, sua proposta é, a rigor, uma 
quebra de paradigma na forma de trabalho do Senado. 
Quem, como eu, está chegando à Casa tem, como bem 
definiu V. Exª, uma dificuldade enorme de compatibilizar 
horários incompatíveis no funcionamento das comis-
sões técnicas, todas elas de grande relevância. Ontem, 
foi o exemplo perfeito e acabado dessas dificuldades 
e, eu diria até, de certa irracionalidade na mecânica 
de funcionamento da Casa. Estava aqui o Ministro da 
Pesca, Luiz Sérgio, na Comissão de Agricultura. Eu 
estava presente, mas tinha que sair para receber o Mi-
nistro das Cidades, que falaria na Comissão de Meio 
Ambiente. Na Comissão de Infraestrutura, estava a Mi-
nistra Miriam Belchior, falando sobre o andamento das 
obras do PAC. Na Comissão de Relações Exteriores, 
havia a sabatina para o Embaixador de Guiné Bissau, 
com poucos Senadores. Para uma sabatina dessa na-
tureza, é preciso um número suficiente para votar a 
indicação. Caso contrário, há uma demora injustificá-
vel para uma decisão dessa natureza. Havia, também, 
na Comissão de Direitos Humanos, comandada, com 
muito talento, pelo nosso Presidente da sessão, Paulo 
Paim, uma decisão extremamente complexa, que é o 
Projeto nº 122. Veja só, uma manhã em que estáva-
mos todos com todos os temas muito importantes e 

não pudemos participar adequadamente de cada um 
deles, pois todos eram importantes. Então, penso que 
o que V. Exª está fazendo é mais um esforço louvável, 
oportuno e necessário, inadiável até, no sentido de 
dar uma celeridade, uma quebra de paradigma nesse 
sistema que não tem resultados positivos, porque fi-
camos sobrecarregados e o resultado não é satisfató-
rio. Pelo menos a mim não agrada. Embora tenhamos 
trabalhado muito, esvai-se na diversidade de temas, 
porque não podemos nos concentrar sobre algumas 
questões. Por exemplo, tivemos este ano a votação do 
Código Florestal, com centenas de audiências públi-
cas envolvendo várias comissões. As votações aqui no 
plenário se estendem até altas horas da noite. Todas 
essas matérias deveriam ser submetidas a uma análi-
se. Congratulo-me com a iniciativa de V. Exª de propor 
racionalidade. Como bem disse V. Exª, quebrar rotinas, 
quebrar culturas, é muito difícil. É preciso, sobretudo, 
coragem e persistência para cumprir essa tarefa, que 
é bastante necessária, inadiável até, como eu disse. 
Cumprimentos a V. Exª pela iniciativa de fazer essa 
proposição.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Muito 
obrigado, Srª Senadora Ana Amélia, por suas palavras.

Todos nós acompanhamos a extrema dedicação 
de V. Exª aos trabalhos não somente no plenário des-
ta Casa, mas no âmbito das comissões temáticas, e 
o esforço que V. Exª faz para estar presente nas co-
missões de que faz parte. Percebo sua ansiedade de 
querer participar mais efetivamente, mas, infelizmente, 
pela demanda que recebe de outras comissões, não 
pode fazê-lo. Assim como V. Exª, outros Senadores e 
Senadoras também se sentem da mesma maneira. 

Agradeço a V. Exª, porque percebo que V. Exª 
entendeu perfeitamente o objetivo dessas sugestões. 
Conto com a colaboração de V. Exª no sentido de ofe-
recermos sugestões para melhorarmos, aprimorarmos 
e tornarmos essas sugestões mais factíveis de serem 
não somente entendidas, mas corretamente delibera-
das pelas Srªs e pelos Srs. Senadores. É uma quebra 
de paradigma sim, mas é uma necessidade absoluta 
para que possamos valorizar o trabalho e as atividades 
do processo legislativo desta Casa.

Obrigado a V. Exª.
Ouço, com muito prazer, S. Exª o Senador Cris-

tovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) 

– Senador Collor, Presidente Paim, eu hoje vim aqui 
para fazer um discurso sobre os 61 anos da Decla-
ração dos Direitos Humanos, mas eu acho que seria 
muito melhor, se o Senador Collor estiver disposto, 
nós suspendermos nossos discursos e ficarmos até o 
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meio-dia discutindo a reforma do Senado. Não, sério. 
O Senador trouxe...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Se depender deste Presidente, estou aqui.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
O Senador trouxe um assunto que nós não estamos 
querendo enfrentar. E vai muito além das comissões, 
muito além. Não estamos funcionando bem.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Esse 
é um primeiro passo.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Sobre as suas propostas de comissões, quero parabe-
nizá-lo e dizer que estou de acordo, mas, mesmo antes 
de estudar, só ouvindo, eu faria já algumas sugestões, 
embora este não seja o tema central, mas vale à pena 
colocar. Por exemplo, eu creio que a CAE, Comissão 
de Assuntos Econômicos, devia ser Comissão de As-
suntos do Desenvolvimento, de uma maneira mais 
ampla do que apenas economia. A Subcomissão da 
de Infraestrutura, Agricultura, Comércio e Indústria, eu 
sugeriria que pegasse o Desenvolvimento Urbano e 
colocasse dentro da Infraestrutura para poder ter uma 
Subcomissão da Mudança Climática, tema de que, in-
clusive, o senhor é um dos grandes estudiosos e de-
fensores aqui, desde a Eco-92. Eu creio que, no caso 
da Comissão de Relações Exteriores, a gente poderia, 
para não criar mais de três, dentro de Fronteiras, colo-
car também o problema da migração, tanto para olhar 
os nossos três milhões de brasileiros...

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Da 
migração?

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Da migração. Tanto para olhar os nossos três milhões 
de brasileiros hoje morando no exterior, como também 
para olhar para aqueles imigrantes que temos aqui. Eu 
sugeriria, para liberar a CAS e poder criar outra subco-
missão, apesar do risco, trazer Segurança Pública para 
dentro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. Sei que isso daí corre o risco de se pensar 
em misturar polícia e Exército, que sou contra mistu-
rar. Mas aí é questão de ver. A Comissão de Assuntos 
Sociais, o senhor mesmo falou a palavra temática. Eu 
acho que em vez de Assuntos Sociais, a gente deve-
ria ser mais enfático, é a Comissão de Orientação, de 
Estudo, de Promoção da Inclusão Social e da Redução 
da Desigualdade. Assuntos Sociais é a visão técnica. 
A visão política é abolição da pobreza e redução da 
desigualdade. Eu acho que a Comissão de Educação 
podia ter dentro, para liberar a Comissão de Assuntos 
Sociais, educação, ciência, tecnologia, comunicação e 
saúde, porque eu próprio falo tanto em educação que, 
hoje, o problema que se vê mesmo é saúde. Mas esses 

são detalhes, e eu não quero tomar o tempo aqui. Eu 
colocaria também o assunto de trabalho, como o se-
nhor colocou, uma subsecretaria dentro de Assuntos 
Sociais, de repente trabalho poderia ir para Comissão 
de Assuntos do Desenvolvimento, e aí não ficaria só a 
parte que a gente sempre trabalha, a do capital, mas 
teria que ver como separar da Seguridade. Isso aí é 
para dizer ao senhor que quero dar a contribuição que 
for necessária para as mudanças que temos que fa-
zer. Mas quero sugerir, se é que o senhor já não está 
pensando, que a gente vá além do funcionamento. E 
sei que todos são contra, como o senhor disse, usou 
a expressão, porque a gente não quer mudar. E a Se-
nadora Ana Amélia falou que mudanças de paradigma 
criam problemas, mas nós temos que ficar mais tempo 
aqui. Eu sou suspeito ao falar porque eu sou daqui. Sou 
suspeito, reconheço. Mas enquanto nós não falarmos 
entre nós, nós não somos parlamentares. Parlamento 
é de parlamentar, de conversar. Nós não conversamos 
entre nós, porque ficamos aqui dois dias e meio...

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – E a 
corrida. 

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
E nessa corrida que o senhor tenta evitar. Eu que sou 
daqui, eu próprio, daqui a pouco, estou indo para Lon-
drina. É raro o fim de semana em que eu não vou a 
algum lugar do Brasil. Os outros Senadores vão para 
as suas bases, eu saio da minha e vou para algum 
outro lugar nas minhas batalhas pelo Brasil. Para isso, 
tem que ficar de segunda a sexta aqui? Não todo o 
tempo, porque a gente tem que falar com as bases, 
mas pelo menos uma ou duas semanas por mês, o 
trabalho ser de segunda a sexta. Porque a gente tem 
que ter mais tempo para jantar junto, para conversar. 
O cafezinho daqui, eu me penitencio. Como sou da-
qui, eu uso o cafezinho para fazer despachos com as 
pessoas, não só daqui como as de fora que vêm me 
visitar. Devia ser um lugar para a gente conversar. 
Eu vou colocar o assunto de outra maneira, para que 
ninguém critique. Eu não estou querendo proibir ou-
tros de entrarem lá, eu estou querendo é obrigar os 
Senadores a conversarem sozinhos lá. Para isso, os 
outros não podem entrar. Pelo menos um dia ou dois 
por semana, a gente conversar entre nós ali. Eu não 
sento para conversar com os Senadores, eu sento para 
conversar com pessoas que vêm me ver aqui. Tinha 
que, durante algumas horas ou durante alguns dias, 
ser reservado para conversas. Eu não quero privilegiar 
o café. A gente pode até parar o café, se quiser, mas 
quero fortalecer o diálogo. Tínhamos que acabar com 
o voto da liderança no nome da gente. Eu quero que 
meu líder diga qual é a orientação de voto, mas não 
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quero que ele vote por mim. E tem que acabar uma coi-
sa que me envergonha, é o tal do voto do corpo: quem 
estiver de acordo, fique como está. Se a gente espir-
ra, parece que votou contra. A gente votou sem saber 
que votou. Não é possível o parlamentar ser assim. Aí 
dizem: “Mas se for todo voto com quórum?”. Não, não 
precisa de quórum. Mesmo naqueles assuntos que não 
têm quórum, você tem que levantar o braço para dizer 
como votou. Isso gera uma responsabilidade no voto. 
Nós estamos perdendo esse sentimento de responsa-
bilidade. Isso são apenas detalhes. Eu gostaria que a 
gente continuasse esse debate. Eu aí eu quero dizer 
– pode parecer brincadeira, Senador Wellington, mas 
não é, falo sério – que num desses dias, uma dessas 
pessoas que recebo aqui, um psicólogo, entrou por 
aqui e me perguntou: “Como vocês conseguem se 
concentrar aqui dentro?”. Eu achei que era por causa 
da zoada que estava naquele dia. Eu disse: “A gente 
acostuma os ouvidos”. Ele disse: “Não falo dos ouvidos, 
não. Como vocês conseguem se concentrar dentro de 
um salão de espelhos?”. Tem quarenta espelhos ao re-
dor da gente aqui. Eu estou olhando para o Wellington 
e não estou vendo o Wellington. Estou vendo o Paim, 
estou vendo o Collor, estou vendo a Ana Amélia ali no 
espelho. Segundo ele, é impossível concentração den-
tro de um salão de espelhos. Depois que ele falou, eu 
percebi que é verdade. Você está sempre vendo você 
ou outras pessoas aqui. Até a parte de arquitetura a 
gente tinha que pensar como funciona melhor para o 
Parlamento. Hoje, nós não estamos funcionando bem. 
Todo mundo reclama de corrupção, disso ou daquilo. 
Tem que reclamar disso, mas tem que reclamar tam-
bém do nosso não funcionamento. Acho que o senhor 
trouxe um assunto que mereceria uma sexta-feira intei-
ra aqui. Quem quiser, venha; quem quiser, fique, para 
termos um documento como esse que o senhor está 
terminando e dizermos ao Presidente: “Olha aqui a 
proposta para 2013”. O pior é que se algum candida-
to a Presidente do Senado decidir se candidatar em 
nome de uma proposta como essa, perde a eleição, 
não só por causa do partido, porque reconheço que 
deve ser do partido maior, mas porque ninguém quer 
mudar nada. Nós todos. Eu não me excluo dos que es-
tão acomodados. Não me excluo. Alguém tem de dar 
uma balançada. O senhor está tentando fazer isso e 
espero que tenha sucesso. Pode contar com a minha 
contribuição. Vamos propor uma reforma ambiciosa. Eu 
nunca me esqueço de Paulo Freire, que era diretor da 
Fundação Universidade de Brasília quando eu era reitor. 
Apresentei o projeto que eu tinha e depois disse: “Esse 
projeto é o que eu acho possível, mas o que eu gostaria 
mesmo era muito mais”. E ele disse: “Cristovam, este 

mundo está cheio de gente com tesoura; não corte as 
asas dos seus sonhos, radicalize nas propostas. Não 
se preocupe, porque vai vir gente com tesoura cortar 
esse sonho, mas não use a tesoura”. Eu acho que a 
gente não devia usar a tesoura não. Nós deveríamos 
propor o mais radical possível e necessário para fa-
zer as mudanças. Aí, no debate político, a gente faz o 
possível, depois de propor o necessário, que é muito 
mais do que estamos fazendo. Parabéns. E eu quero 
entrar nesse trabalho, para que tenhamos um Senado 
que funcione, como esse grupo de 81 tem condições 
de fazer funcionar, se resolvermos alguns problemas, 
entre os quais – como disse o psicólogo – esses es-
pelhos, que ao nosso redor nos enervam. 

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Mui-
to obrigado a S. Exª, o Senador Cristovam Buarque, 
pelas suas sugestões. Já anotei algumas delas aqui 
no papel, mas depois irei procurá-lo pessoalmente, 
Senador, com a sua aquiescência, para nós discutir-
mos mais aprofundadamente as propostas que ora 
apresento às Srªs e Srs. Senadores.

Muito obrigado pelo seu desejo de se integrar nes-
se trabalho, nessa luta. É algo que nós sabemos não ser 
muito fácil, mas, como disse o sábio Paulo Freire, não 
vamos fazer com que nós mesmos cortemos as asas 
dos nossos sonhos, de poder fazer com que o nosso 
Legislativo, o nosso Senado Federal seja revigorado 
e reflita melhor, com mais intensidade, as verdadeiras 
expectativas e esperanças do povo brasileiro.

Muito obrigado a V. Exª pelas suas palavras, mais 
uma vez, Senador Cristovam Buarque; e muito obri-
gado a V. Exª, Senador Paulo Paim, pela concessão 
desses minutos extras, para que pudéssemos iniciar 
esse debate de uma maneira tão auspiciosa, como 
assistimos há pouco e agradecer pela sua concessão.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Só cumprimentar o Presidente Collor pela inicia-
tiva desse debate. Todos nós estamos angustiados de 
fato. Deixe-me dizer para V. Exª que um presidente de 
uma comissão veio e me disse: “Paim, eu vou ter que 
votar o projeto que você relatou como ad hoc. Então 
a gente faz todo um estudo, um trabalho e depois não 
pode estar lá, porque tem que estar presidindo uma 
comissão ou estar em outra comissão”. 

Eu sou parceiro para esse debate; se eu puder 
ajudar, somar, quero que V. Exª conte com este Sena-
dor para ver se mudamos essa estrutura da Casa que 
de fato não funciona, não funciona.
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O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – É 
verdade.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Parabéns à iniciativa de V. Exª. 

Quero dizer que V. Exª será atendido na forma 
do Regimento, para que as suas contribuições a esse 
debate fiquem nos Anais da Casa e, digo mais, se V. 
Exª assim entender, que a gente remeta até uma cópia 
desse seu pronunciamento aos Senadores, se assim 
V. Exª entender...

O SR FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Eu 
ficaria muito agradecido...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – ...porque eu acho que isso suscita o debate.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – ...se 
V. Exª pudesse determinar que assim fosse feito. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Assim o faremos então. 

Eu pedirei à Secretaria-Geral da Casa que remeta 
uma cópia a todos os Senadores.

E, por fim, a Mesa, a Presidência quer se somar 
com V. Exª na questão das dez vítimas em acidentes 
com um caminhão lá em Alagoas; o caminhão ficou 
sem freio, como V. Exª já discorreu, e atingiu um grupo 
de pessoas na cidade de Feira Grande, na madrugada 
de quinta-feira. Se V. Exª assim entender – não sei se 
sua assessoria já encaminhou um voto de pesar –, nós 
assinaríamos juntos aqui nos somando à posição de V. 
Exª. Todos nós ficamos chocados com o que aconteceu. 

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Está 
muito bem. Isso já está sendo feito, Sr. Presidente. 
Agradeço a sua manifestação de solidariedade às ví-
timas desse terrível acidente que levou dez pessoas e 
deixou vinte feridos, em estado grave, no meu Estado, 
no Município de Feira Grande, que fica no agreste de 
Alagoas. Muito obrigado a V. Exª, mais uma vez, por 
suas generosas palavras. 

Sua colaboração nesse estudo é decisiva, é 
fundamental. V. Exª, um Parlamentar extremamen-
te experiente, com uma assiduidade poucas vezes 
vista nesta Casa, conhece, sabe e sente como nós 
aquela frustração de ver uma comissão temática es-
vaziada pela necessidade que os membros têm de 
estarem presentes em outras comissões ao mesmo 
tempo. Essa questão da relatoria ad hoc, quantas 
vezes acontece! Frustra-se o relator porque, depois, 
nos Anais, seu nome não constará, e sim o daquele 
que foi indicado como relator ad hoc. De modo que 
a sua participação também é decisiva nisso tudo, Sr. 
Presidente, Senador Paulo Paim. Agradeço-lhe por 
sua manifestação.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Permita-me. Acho que o debate é muito impor-
tante. V. Exª tem toda a razão quando fala da questão 
da relatoria ad hoc. Frustra o relator original e, às 
vezes, constrange o relator ad hoc. Ele não estuda 
a matéria. Ele pega o papel e lê, confiando no outro 
Senador, pois ele tem o direito de pensar diferente, e 
pede a aprovação.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – E 
ainda há o caso, se V. Exª permitir, Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, aconteceu recentemente, em 
que o relator não estava presente, estava presidindo 
uma comissão. Então, indiquei um relator ad hoc. O 
relator ad hoc começou a ler o relatório, mas parou e 
disse-me: “Não estou de acordo com isso.” Aí, como 
fazemos? Vota com restrição? Indica outro ad hoc? 
Enfim, essas questões todas precisam ser maturadas, 
precisam ser discutidas, debatidas, com a participação 
de V. Exªs e, sobretudo, com as manifestações aqui 
expressas por S. Exª, o Sr. Presidente Paulo Paim, por 
S. Exª, Senadora Ana Amélia, por S. Exª, o Senador 
Cristovam Buarque, e por todos os outros Senadores 
e Senadoras. Haveremos, acredito, de avançar.

Nós haveremos, eu acredito, de avançar um pou-
co nessa matéria e podermos aperfeiçoar os trabalhos 
legislativos no Senado da República.

Senador Cristovam Buarque, com a permissão 
do Sr. Presidente.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – A 
gente precisa, pelo menos, mudar o nome: em vez de 
relator ad hoc, leitor ad hoc, porque aí não compro-
mete. Mas relator, é constrangedor.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – É 
constrangedor. É verdade.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Tem coisas que algumas vezes a gente diz: não leio, 
porque não dá para defender isso. Tem outras que ficam 
mais ou menos, termina a gente fazendo a concessão, 
que também é lamentável, porque fica registrado na 
história que você deu o voto daquela maneira.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – É 
verdade. 

Muito obrigado, S. Exª Senador Cristovam Bu-
arque.

Agora, Presidente, mais uma vez grato a V. Exª.
Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FERNANDO COLLOR:

(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, Senador Fernando Collor, 
por trazer esse tema ao debate.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Mui-
to obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Parabéns, Presidente!

E só quero dizer ao Senador Cristovam que, em 
uma oportunidade, eu dei o relatório para ele e ele co-
meçou a ler e disse: “Sinto muito, Paim, mas eu vou 
pedir vista”. Em ver de ler o relatório, ele pediu vista e 
levou o projeto. E corretamente, porque não poderia 
ser o parecer sobre algo de que ele discordava. Pelo 
menos, foi naquela oportunidade.

Passamos a palavra neste momento, então, de-
pois do brilhante pronunciamento do ex-Presidente e 
Senador Fernando Collor, pela ordem, aqui, ao Sena-
dor Wellington Dias e, em seguida, ao Senador Cris-
tovam Buarque.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu quero também 
aqui manifestar minha solidariedade ao povo alagoano, 
que vive esse momento com muita dor pelo acidente 
ocorrido ontem e, em nome do Senador Collor, levar 
também o abraço do povo do Piauí, tenho certeza, do 
povo brasileiro. 

Da mesma forma, quero dizer do interesse que 
temos de buscar contribuir com esse desafio que V. 
Exª lança aqui à Casa. Eu considero um tema da maior 
importância e vou além: eu acho que, provavelmente, 
nesse instante essa coisa de arranjar um carguinho 
aqui, um carguinho acolá está prevalecendo em rela-
ção ao funcionamento adequado do Parlamento. Eu 
vejo que temas como o da reforma política, se você 
conversa um por um, todo mundo acha que é a mais 
importante reforma que temos que fazer. 

Por falta desse diálogo mais acurado, por falta 
desse desarmamento até mesmo de espírito, a gente 
não consegue dar conta. Situações como a que eu vi 
aqui essa semana, da Emenda 29, ou seja, no deses-
pero de mostrar serviço ou porque alguém pediu para 
se votar agora e não pode mais voltar atrás, muitas 
vezes – vou usar agora um termo forte dentro de um 
tema que o Senador Cristovam levanta –, na ditadura 
das lideranças, a gente termina sendo engolido por 
um propósito maior. Então eu quero, assim, com essas 
palavras, dizer da importância do tema que V. Exª traz. 
Queremos estar juntos, a partir desse eixo de propos-
tas, buscando colaborar.

Quero aqui tratar de um tema que também eu 
reconheço ser muito delicado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nos últi-
mos meses, temos presenciado uma série de denún-
cias feitas contra organizações da sociedade civil que 
teriam agido de forma equivocada ou fraudulenta ou 
se envolvido em escândalos. E isso é feito de tal modo 
que parece uma condenação a qualquer organização 
da sociedade civil. Vou falar numa sigla proibida: ONG.

Tenho acompanhado com preocupação as denún-
cias sobre irregularidades e convênios firmados entre 
ministérios e entidades sem fins lucrativos, principal-
mente porque a maneira como tais fatos vêm sendo 
tratados comprometem a imagem pública de uma in-
finidade de organizações e fazem com que a opinião 
pública julgue sem critérios e se volte contra todas 
essas entidades, entre elas as que têm prestado rele-
vantes serviços ao nosso País.

Sabemos o quão importante foi e é o trabalho des-
sas organizações da sociedade civil na consolidação da 
democracia e cidadania no Brasil. Além disso, grande 
parte dessas entidades presta relevantes serviços nas 
áreas de saúde, educação, principalmente assistência 
social, preservação ambiental, defesa dos direitos de 
igualdade racial, gênero, na defesa e na proteção da 
população indígena, entre outras.

Infelizmente, as entidades sérias não tiveram o 
mesmo espaço na mídia para mostrar o bom traba-
lho que realizam. Por isso, Sr. Presidente, decidi fazer 
este discurso em defesa daqueles que têm sofrido as 
consequências dessas denúncias. Estou falando de 
pessoas que colocam a sua própria vida a serviço de 
causas onde as organizações não governamentais, 
uma organização onde essa pessoa milita, na verda-
de, é apenas um instrumento. 

Estou falando de instituições como a Cáritas. 
Quem, no Brasil, não reconhece o trabalho da Cári-
tas? O trabalho a União Nacional de Cooperativas da 
Agricultura Familiar e Economia Solidária; do Sepac, 
que me deu a formação devida; da Fazenda Esperan-
ça, nessa área da dependência química, comandada 
pelo Frei Hans; da Fazenda da Paz, do Padre Pedro, 
lá, do meu Piauí, agora comandada pelo Célio? Quem 
pode negar o trabalho do Instituto do Haroldo? Quem 
pode negar a importância da União dos Estudantes 
do Brasil? Quem pode negar a importância das orga-
nizações de classe? São organizações não governa-
mentais. O trabalho da Fetag; o trabalho das centrais, 
independente da ideologia; das centrais sindicais; o 
trabalho de milhares de entidades que, espalhadas por 
este País, sustentam bandeiras, causas e, em nome 
dessas causas, fazem a defesa, muitos perdendo a 
própria vida.

No Piauí, Sr. Presidente, temos muitas dessas 
organizações.
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Destaco ainda a Fundação Quixote, que é uma 
organização não governamental que desfruta de repu-
tação no universo literário. Dentre suas ações, destaca-
-se a realização do Salão do Livro do Piauí, o Salipi, 
que, há oito anos, se consolidou como o maior evento 
de literatura do Estado e já um grande evento regional 
e nacional, reunindo grandes expoentes da prosa e do 
verso do Piauí, do Brasil e de outros países.

Também quero mencionar aqui o Instituto Civi-
tas, outra entidade não governamental de reconhecida 
procedência, que tem por finalidade apoiar, promover 
e elaborar estudos, tendo em vista o desenvolvimento 
sustentável e a eficiência administrativa dos Estados e 
Municípios, através de parcerias com instituições pú-
blicas e privadas do País. Não posso deixar de citar a 
Oficina da Palavra. Mas o Civitas, Sr. Presidente, foi 
responsável pela realização dos cursinhos populares, 
entre 2005 e 2010, através de convênios com o gover-
no do Piauí nesse período.

A experiência foi repercutida em todo o Brasil, 
destacando o nível de preparação de alunos da rede 
pública para concursos, vestibulares, resultando em 
um grande número de aprovações desses estudantes 
que, historicamente, concorriam em desigualdade com 
os concorrentes do ensino privado.

Com isso, alunos da escola pública chegaram 
a se equivaler no percentual de aprovações nas uni-
versidades piauienses, incluindo-se nos cursos mais 
concorridos como medicina, engenharia, dentre ou-
tros. Destaco que, hoje, mais da metade das vagas de 
vestibulares no meu Estado, fruto desse trabalho, são 
preenchidas por alunos da rede pública, chegando em 
alguns momentos a 62%, com aluno sendo aprovado 
em primeiro lugar de medicina, primeiro lugar em en-
genharia elétrica, dentre outros.

Recentemente, várias dessas organizações que 
compõem o Comitê Facilitador da Plataforma por um 
Novo Marco Regulatório para as Organizações da So-
ciedade Civil, enviaram uma carta para a Presidenta 
Dilma Rousseff. Nessa comunicação, expressaram 
sua preocupação com a onda de denuncismo e lem-
braram o compromisso de nossa governante com o 
trabalho desenvolvido pelas ONGs sérias. Destaco 
a força que colocou o próprio Presidente Lula, mas 
já começou, registro aqui, do governo do Presidente 
Fernando Henrique e de outros governos mais atrás, 
o reconhecimento dessas parcerias. Portanto, supra-
partidariamente, sabemos que o governo incentiva o 
fortalecimento do trabalho dessas entidades sem que 
isso signifique reduzir a responsabilidade governa-
mental e que seu relacionamento é pautado por uma 
convivência democrática respeitosa e transparente.

O Decreto presidencial de 16 de setembro deste 
ano, que estabeleceu normas mais claras para as trans-
ferências de recursos da União, mediante convênios e 
contratos de repasse, a nosso ver, foi um importante 
avanço, pois, trouxe critérios legítimos para balizar de-
cisões quanto ao estabelecimento de convênios com 
organizações da sociedade civil.

Saudamos, também, o fato de ter sido instituído 
grupo de trabalho composto por representantes de 
governo e da sociedade civil, destinado a reformular 
a legislação aplicada às organizações da sociedade 
civil, cumprindo o compromisso de campanha da Se-
nhora Presidente.

O objetivo do grupo de trabalho, Sr. Presidente, 
é elaborar uma proposta de legislação que atenda de 
forma ampla e responsável às necessidades de aper-
feiçoamento, para seguirmos avançando em consonân-
cia com o projeto de desenvolvimento para o Brasil, o 
combate à desigualdade social e o interesse público.

No início de novembro aconteceu o Seminário 
Internacional sobre o Marco Regulatório das Organi-
zações da Sociedade Civil, realizado pela Secretaria-
-Geral da Presidência da República, liderada pelo 
nosso Ministro Gilberto Carvalho, justamente para 
debater esse assunto.

O encontro tratou da necessidade de uma polí-
tica de Estado com instrumentos e mecanismos que 
assegurem a autonomia política e financeira dessas 
entidades para o fomento à participação cidadã. A 
participação da sociedade civil é uma conquista e não 
uma concessão, o Estado precisa fomentar a cidadania 
e isso é feito pelas organizações da sociedade civil.

Os participantes do encontro estão empenhados 
em criar um espaço de diálogo e construir, juntos, um 
marco regulatório. O seminário discutiu cinco pontos 
essenciais para iniciar o diálogo com o governo:

– processos e instâncias efetivos de participação ci-
dadã nas formulações;

– implementação, controle social e avaliação de po-
líticas públicas;

– instrumentos que possam dar garantias à participa-
ção cidadã nas diferentes instâncias;

– o estímulo ao desenvolvimento da cidadania com 
causas públicas, criando um ambiente favorável 
para a autonomia e fortalecimento das organi-
zações sociais;

– mecanismos que viabilizem o acesso democrático 
aos recursos públicos e que permitam a opera-
cionalização desburocratizada e eficiente das 
ações de interesse público.

Eu destaco, por exemplo, que a Petrobras e várias 
outras entidades abrem editais públicos, editais com 
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regras claras. Eu acho que o problema na relação do 
setor público com as organizações não governamen-
tais acontece exatamente quando é feita pelo livre ar-
bítrio de algum membro de alguma equipe e governo. 
Quando se tem regras claras essa parceria é sempre 
bem-vinda e é isso o que defendo.

Um número expressivo de organizações da so-
ciedade civil já aderiu às discussões sobre o marco 
regulatório das organizações da sociedade civil, mas 
espera-se uma adesão massiva das diversas organiza-
ções e movimentos sociais, já que, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, há no Brasil 338 
mil dessas organizações.

Sr. Presidente, estou plenamente de acordo com 
a Presidenta Dilma, que tinha de tomar uma atitude 
em relação às irregularidades encontradas. Sei que a 
decisão de suspender todos os repasses para orga-
nizações não governamentais foi tomada para que o 
Governo pudesse proceder à avaliação e cancelamento 
dos convênios considerados irregulares.

Porém, Sr. Presidente Collor, temo que muitas 
das organizações sem fins lucrativos que realizam um 
trabalho sério tenham sido penalizadas com essa deci-
são. Muitas obras, muitas ações, enfim, estão paradas 
neste instante no País inteiro e, em nome de separar o 
joio do trigo, pela falta de capacidade de um controle 
maior, levam um prejuízo ainda bem maior. Sabemos 
que é preciso avaliar a qualidade dos convênios em 
vigência, o que deve ser feito o mais rápido possível 
de forma que essa suspensão não cause problemas 
àquelas entidades que estão cumprindo regularmente 
com suas obrigações. 

Cito aqui um exemplo, Senador Fernando Collor. 
Tínhamos um programa de habitação no Brasil que, 
muitas vezes, gerava um incentivo para a migração 
da zona rural para as cidades, porque somente nas 
cidades se tinha programa de habitação, ou para as 
grandes cidades, muitas vezes muito concentradas. Eu 
argumentava com o Presidente Lula e com a Presidenta 
Dilma porque achava um equívoco essa coisa de limi-
tar o Minha Casa, Minha Vida a cidades que tivessem 
acima de 50 mil habitantes. No meu Estado, dos 224 
municípios, tínhamos somente cinco cidades a serem 
atendidas. Alagoas, eu tenho certeza, é da mesma for-
ma, assim como boa parte dos Estados brasileiros. Ou 
seja, estaríamos atendendo a aproximadamente 1.000 
das 5.500, aproximadamente, cidades brasileiras, o que 
era inconcebível. Estávamos empurrando uma gera-
ção para a concentração. Se eu estou morando numa 
cidade pequena e não tenho casa ou tenho uma casa 
precária, improvisada, e estão fazendo um programa 
para quem não tem casa numa cidade grande, aqui 

nas proximidades, claro que eu vou para lá – é assim 
que pensa o mutuário. 

Então, veja, trabalhar em pequenas cidades ou 
na zona rural, o que hoje acontece, foi criado o Minha 
Casa, Minha Vida Rural, tem a chamada Sub50, uma 
cota específica para as cidades abaixo de 50 mil, qual 
é o problema? As construtoras não manifestam muitas 
vezes o interesse em fazer casas pulverizadas, por 
exemplo, na zona rural. Essa forma de parceria do 
município, do Estado, que são órgãos fiscalizadores, 
com uma organização não governamental, que tem de 
demonstrar alguma experiência nesse tipo de ação, 
tem sido a solução em muitos lugares. 

Como governador, sou testemunha de que foi 
possível fazer. Eu ia lá, vejam só, muitas vezes era 
uma casa da qual liberávamos o convênio para cons-
truir uma casa de 40 m2. No dia da inauguração eu me 
surpreendia, estava lá a casa com 50 m2, tinham feito 
um puxado a mais, tinham feito combinando com os 
arquitetos. Por quê? Porque na correta administração 
muitas vezes envolvia a família ali naquela participação. 
Acho que alguém, numa situação como essa, que foi 
parte da própria construção, traz na sua memória para 
sempre: “Aqui ajudei a fazer o alicerce. Aqui trabalhei 
de ajudante de pedreiro. A minha casa também eu aju-
dei a fazer.” É algo que, inclusive, traz um sentimento 
a mais, que evita, por exemplo, a venda. Reconheço 
que existe também a chamada máfia de pessoas que 
são inscritas como mutuário para depois venderem 
para outra. Aí, inscrevem-se em outra, também pela 
falta de um banco de dados correto em todo o Brasil. 
Então, quero que tenhamos mesmo essa separação.

Segundo o Portal da Transparência, de 2010, 
dos R$232,5 bilhões de transferências voluntárias do 
Governo Federal, R$5,4 bilhões destinaram-se a en-
tidades sem fins lucrativos de todos os tipos. Aí, nós 
temos as filantrópicas na área da saúde, enfim, em 
todas as áreas, incluídos partidos políticos, fundações 
de universidades e o Instituto Butantan, por exemplo, 
no meio dessas entidades.

Foram 100 mil entidades beneficiadas em todo o 
Brasil, 96% delas por transferência de menos de R$100 
mil. É um ponto de cultura que você implanta ali, um 
local onde você doa instrumentos. 

Eu viajei pelo Brasil e é uma coisa maravilhosa 
essa ideia do nosso querido Ministro Gilberto Gil, em 
que se tem ali um local onde os jovens recebem um 
violão, uma sanfona – instrumentos próprios daquela 
região, estou falando do Nordeste – e, de repente, vol-
ta e ele gravou um CD lá no computadorzinho, está ali 
brindando, vendendo seu CD, gravado ali na sua comu-
nidade, com todo orgulho, com o peito cheio de alegria.
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São comunidades que trabalham com produ-
ção de horta, com produção de mel, com produção 
de caprino, de ovino, artesanato. Então, como vamos 
desconhecer isso? Acho que não podemos. Se juntar-
mos todas as denúncias contra ONGs publicadas na 
imprensa nos últimos 24 meses – e fizemos questão 
de examinar isso –, não passariam de 30. Ou seja, de 
100 mil, cerca de 30 ONGs são objeto das denúncias.

É por isso que acho que não podemos colocar 
uma imagem... Aliás, o que trago aqui é que, muitas 
vezes, na matéria inteira nem se diz o nome da organi-
zação – “as ONGs, as ONGs, as ONGs” –, então passa 
uma ideia de que todas as organizações não gover-
namentais, basta ser organização não governamental 
e pronto, está metida em coisa ruim, e é por isso que 
estou aqui, na defesa e me rebelando. 

Então, vejam, segundo a Associação Brasileira 
das Organizações não Governamentais, o número, em 
cada Estado, também é muito reduzido.

Ora, se a gente imaginar, de 100 mil contratos e 
convênios com Municípios, por exemplo, certamente o 
número que apresenta irregularidades é muito maior. 
Nem por isso quero condenar os Municípios. Às vezes, 
são problemas que estão fora até do controle de quem 
é prefeito, de quem é secretário, de quem é governante.

Sr. Presidente, quero reiterar que a Presidente 
Dilma tem o apoio incondicional de todos nós no com-
bate à corrupção e na busca por instrumentos ade-
quados para a concertação de esforços do Estado e 
da sociedade civil pela construção de um Brasil mais 
justo e democrático, mas não poderia deixar de fazer 
dois apelos. O primeiro: a necessidade de, rapidamen-
te, se liberar – eu acho que já houve tempo suficien-
te para separar o joio do trigo –, é hora de voltar às 
ações, porque, por trás desses convênios, nós temos 
crianças, nós temos idosos, nós temos pessoas que 
são dependentes químicos, nós temos pessoas que 
são idosas, são pessoas que têm problema de câncer.

O Lar da Fraternidade, em Teresina, cuida de 
pessoas de quem ninguém cuida, nem mesmo outras 
entidades. São leprosos, são pessoas que precisam 
de atendimento. Então, como a gente vai deixar faltar 
oxigênio, faltar as condições para essas entidades?

E digo aqui, de cabeça erguida: não sou ligado, 
não sou filiado a nenhuma delas. Faço, aqui, porque 
considero importante, inclusive para a democracia, o 
papel das organizações da sociedade civil, tão impor-
tante quanto os partidos, tão importante quanto as en-
tidades de classe, que têm, hoje, um conceito maior, a 
OAB, a CNBB, enfim, tantas outras entidades.

Senadora Ana Amélia, ouço V. Exª com o maior 
prazer.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Sena-
dor Wellington Dias, esse tema é relevante porque, até 
para não cometer injustiças com as boas e responsáveis 
organizações não governamentais, que estão atuando 
em áreas de alcance sociais extremamente importantes 
para o nosso País, compartilhando responsabilidade 
com o Poder Público, que repassa o recurso e ela, com 
eficiência e responsabilidade, aplica tais recursos. Eu 
recebi também, no meu Estado do Rio Grande do Sul, 
várias reivindicações nesse sentido, inclusive pessoas 
beneficiadas por um programa do Ministério do Turis-
mo de viagem para pessoas da terceira idade, que se 
aproveitam desse programa e de convênios feitos com 
agências de turismo, com hotelaria, para, em estações 
baixas, se beneficiarem de tarifas menores. Mas até 
esses convênios foram cessados por conta, digamos 
assim, dessa cessação de todos os convênios. Não 
apenas com as ONGs, mas também convênios dessa 
natureza. Então, todos sofreram as consequências, e a 
economia de um modo geral, mas, sobretudo e o mais 
relevante, àquelas entidades que prestam assistência 
social em áreas relevantes. V. Exª citou o caso de tra-
tamento e de acolhimento de pessoas acometidas de 
câncer, pessoas portadoras de necessidades especiais, 
dependentes químicos, comunidades terapêuticas, que 
também entraram na vala comum, o que, na verdade, foi 
uma injustiça para com aquelas entidades que tratam 
com correção o recurso público que recebem através 
de tais convênios. Eu também compartilho com V. Exª 
para que seja rápida a decisão do Governo de separar 
o joio do trigo. Obrigada, Senador Wellington.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 
agradeço e incorporo o aparte pela riqueza do depoi-
mento que traz V. Exª ao meu pronunciamento.

Eu poderia citar inúmeras entidades, como a que 
trata dos altistas, quando o Brasil sequer cuidava desse 
tema; as entidades que cuidam de pessoas portadoras 
de inúmeras deficiências; os escoteiros do Brasil – eu 
fui escoteiro sempre alerta, e como aprendi no grupo 
dos escoteiros. Como não reconhecer um trabalho 
importante como esse? Então, é disso que se trata, 
Senador Cristovam.

Veja aqui um dado importante: a Associação 
Brasileira das Organizações não Governamentais con-
trataram uma pesquisa, feita por entidades sérias, de 
100 mil entidades que têm hoje parcerias com o Poder 
Público, apenas 30 são objeto de todo esse carnaval 
feito pela imprensa. Eles pegaram, como base, um ano 
inteiro de denúncias que ali ocorreram. 

Ouço, como o maior prazer, se o Presidente me 
permitir, o Senador Cristovam Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senador Wellington, há uma coisa muito importante 
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de que precisamos tratar e que vai além do assunto 
específico. Nós estamos trabalhando aquilo que, por 
aí afora, filósofos chamam de uma visão maniqueísta: 
algumas coisas são perfeitas; as outras são um desas-
tre! O mundo não é assim. O mundo não é assim. E o 
assunto, da maneira como estamos tratando entidades 
não governamentais, por causa de mau comportamen-
to de algumas, caiu nessa situação, generalizou-se. É 
como se todas fossem mal administradas e desperdício 
de dinheiro. Nós não podemos tratar dessa maneira. E 
o senhor está tratando aqui a separação entre o joio e 
o trigo. Creio que três coisas definiriam com facilidade 
o que é joio e o que é trigo. Primeiro, que serviço pres-
ta a entidade. Há entidades que prestam serviços que 
não são fundamentais. Então, que funcionem bem, mas 
privadamente. Ótimo, mas que seja assunto do mundo 
privado. Outras têm caráter social, como, por exemplo, 
a que o senhor citou, que trabalha com autismo, ou 
a Apae e tantas outras. Então, a finalidade dela é o 
primeiro item para descobrir o que é trigo ou não. A 
segunda é a transparência na sua gestão. Ela é uma 
coisa fechada? É uma coisa de família? É uma coisa 
de um grupo? Ou é uma coisa transparente, aberta, 
com sócios, com voluntários, com os seus livros aber-
tos? E a terceira coisa é a história. Embora isso possa 
ser injusto com as novas, as novas um dia poderão 
comprovar que são boas ao longo de sua história. En-
tidades que tenham anos, décadas de funcionamento, 
prestando um serviço social, não podem ser tratadas 
como joio. Elas são trigo; elas trazem alimento. Eu 
queria, então, apenas acrescentar esses três critérios 
para discutir o que é uma entidade trigo: o serviço que 
presta, a transparência da gestão e a história que ela 
já apresenta. Se olharmos por isso, não fica difícil ver 
o que é bom e o que não é bom.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Agradeço, concordo plenamente e incorporo aqui ao 
pronunciamento como subsídio para esse debate o 
que nos traz V. Exª.

Para finalizar, eu diria que são exatamente ativi-
dades em que normalmente o setor privado não tem 
interesse, precisam ser feitas com o coração – precisam 
ser feitas com o coração, aqui posso dar este testemu-
nho. Viajando pelo Brasil, nessa discussão da política 
sobre drogas, aprendi e aliás foi bem explicitado isto 
numa palavra do Frei Hanz: “amorex”. É o nome do 
remédio que cura – amor! Então, você não vai encon-
trar isso numa empresa, normalmente; você não vai 
encontrar isso numa relação de contrato entre Estado 
e funcionário público, normalmente. Essas entidades 
têm isso por natureza. É disso que se trata.

Então, eu quero aqui, neste pronunciamento, fa-
zer este apelo, que estou dirigindo à Presidência da 

República e aos Ministros que estão cuidando dessa 
área. E espero que tenhamos resultados.

Era isso, Sr. Presidente. 
Agradeço a tolerância. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem, Senador Wellington Dias.
De imediato, passamos a palavra ao Senador 

Cristovam Buarque.
Enquanto o Senador Cristovam Buarque chega 

à tribuna, aproveito para informar que recebi comuni-
cado do Warley, que é o Presidente da Cobap, de que, 
ontem, foi inaugurada, em São Paulo, na 24 de maio, 
a subsede da Confederação Brasileira de Aposenta-
dos e Pensionistas e que, na terça-feira, estarão aqui, 
numa mobilização, junto à Comissão de Orçamento, 
para ver se aprovam a Emenda dos Aposentados, 
uma de autoria do Paulinho, do seu partido, e outra 
de nossa autoria. Eu apresentei em nome de alguns 
Senadores, e o Paulinho apresentou em nome de al-
guns Deputados.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente Paulo Paim – é muito oportuno 
que o senhor esteja na Presidência neste momento, 
pelo que vou falar –, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
apenas falando de autoria de projeto, eu quero agra-
decer ao Presidente Marco Maia, que estava no exer-
cício da Presidência, quando sancionou uma lei fruto 
de um projeto meu. Uma lei que aparentemente não é 
tão relevante, mas pode ter uma consequência muito 
positiva. É a lei que cria o dia 16 de março como Dia 
da Consciência das Mudanças Climáticas.

Se nós soubermos usar esse dia 16 de março 
para debater em todas as escolas do Brasil, nas uni-
versidades brasileiras, em todas as partes, o problema 
mais do que das mudanças climáticas, mas de para 
onde vai o progresso, nós estaremos prestando um 
grande serviço.

Uma dessas coisas que podemos discutir ao lon-
go de um dia dedicado às mudanças climáticas, essa 
ideia de mudanças climáticas como símbolo da crise 
geral que atravessamos. Um dos itens tem a ver com 
o dia de amanhã, quando vamos comemorar 61 anos 
da Declaração dos Direitos Humanos, um marco na 
história da humanidade, graças às Nações Unidas.

E é na comemoração desse dia, Senador Paim, 
que quero ler alguns desses direitos e fazer uma pe-
quena consideração sobre eles.

O primeiro artigo diz que “todas as pessoas nas-
cem livres e iguais em dignidade e direitos”. Elas nas-
cem iguais, mas logo depois começam a ficar desiguais. 
Elas começam a ficar desiguais sobretudo porque as 
pessoas nascem duas vezes pelo menos: quando 
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nascem biologicamente e quando nascem na escola, 
o nascimento intelectual. Os outros animais só preci-
sam nascer uma vez. Os seres humanos precisas nas-
cer cada dia, mas especialmente em dois momentos: 
quando é biologicamente um ser humano e quando 
começa a ser intelectualmente uma pessoa.

Art. 2º: “Toda pessoa tem capacidade 
para gozar os direitos, sem distinção de qual-
quer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, 
religião, opinião política ou de outra natureza, 
origem nacional ou social, riqueza, nascimento 
ou qualquer outra condição”. 

Esse art. 2º, tão bem-intencionado quanto o pri-
meiro, fracassa, se não tivermos clareza de que, para 
haver essa igualdade, é preciso que haja acesso abso-
lutamente igual a duas coisas: à saúde e à educação. 
Em relação as outras coisas, não há problema que haja 
desigualdade, dentro de certos limites, obviamente. 
Mas educação e saúde ou são iguais ou os direitos 
humanos não estão sendo respeitados.

O art. 3º: “Toda pessoa tem direito à vida, 
à liberdade e à segurança pessoal”. 

Não é possível haver liberdade plena se a pessoa 
não teve a chance de entender o mundo. Não é livre 
plenamente aquele que não sabe o que ele tem direito 
de ser, a que ele tem direito, porque aí, sim, começa a 
liberdade a agir. Se você nasce numa prisão, vive numa 
prisão, acha que o mundo inteiro é aquela prisão, você 
pensa que é livre, mas você não é livre. A liberdade 
é daquele que sabe que existe um mundo onde não 
há prisões, e ele é capaz de caminhar por ele. E esse 
mundo de liberdade tem que ser construído. Ele não 
é apenas uma ideia; tem que ser construído, dando 
às pessoas a liberdade de escolher. Quem não tem 
liberdade de escolher não é livre. E quem não sabe o 
que pode escolher também não é livre.

Art. 4º: “Ninguém será mantido em es-
cravidão ou servidão”. 

As pessoas leem isso, pensando no séc. XIX, 
quando escravidão era poder ser vendido e comprado 
no mercado de escravos. Não. Quem não teve a chan-
ce de aprender a ler é escravo em um mundo letrado. 
Em um mundo letrado, quem não tem acesso às letras 
não é livre. Nós temos que fazer com que essa Decla-
ração dos Direitos Humanos, com toda a sua beleza, 
seja atualizada não no texto, isso não é preciso, mas 
na compreensão desse texto.

Então, esse art. 4º, “ninguém será mantido em 
escravidão ou servidão”, tem que ser entendido no 
sentido de que a escola é igual para todos. E a saúde 
também, porque morto não é livre; doente tem sua li-

berdade restringida. Por isso, a Declaração dos Direitos 
Humanos tem que incluir a ideia da educação, como 
vou falar daqui a pouco.

Art. 5º: “Ninguém será submetido à tor-
tura, nem a tratamento ou castigo cruel, de-
sumano ou degradante”.

É, sim, tortura o estado de analfabetismo de uma 
pessoa. Uma pessoa que não é capaz de ler o nome 
do ônibus, Senador Wellington, estando na parada, 
está sendo torturada; torturada, porque toma o ôni-
bus errado, torturada pelo constrangimento de ter que 
perguntar a quem está ao lado qual é aquele ônibus.

Uma pessoa que entra numa farmácia, pede um 
remédio e não é capaz de ler o nome do remédio para 
saber se aquele que pediu é o que recebeu está sendo 
torturada e pode até sê-lo fisicamente, se o remédio 
que recebeu for outro. A mãe que não é capaz de ler 
a carta de um filho que mora longe está sendo tortu-
rada. É uma tortura! 

Não ensinar as pessoas a ler é manter a tortura, 
com a qual acreditamos, iludidos, ter acabado, há mais 
de três décadas. Não acabamos com a tortura no Bra-
sil. Acabamos, talvez, com a tortura física, legitimada, 
legalizada por governos autoritários, mas não com a 
tortura nesse sentido pleno.

“Todos têm direito a igual proteção contra 
qualquer discriminação”.

Claro que é discriminado, sofre discriminação 
quem não teve acesso a saber que tem o direito de 
não ser discriminado. 

Art. 9º: “Ninguém será arbitrariamente 
preso, detido ou exilado”. 

No mundo letrado, o analfabeto é um exilado. Ele 
está exilado do mundo. Não é nem só do seu país; ele 
está exilado do mundo, onde só se consegue viver ple-
namente lendo o que está escrito ao seu redor.

Precisamos completar essa Declaração erradi-
cando o analfabetismo.

Art. 15: “Toda pessoa tem direito a uma 
nacionalidade”. 

A nacionalidade não é apenas o país onde você 
nasce, e já dizia o poeta português Fernando Pessoa: 
“Minha pátria, minha língua, meu idioma”. Sou da pá-
tria do português. Sou da pátria de quem fala e quem 
escreve em português. Para isso, deve-se falar bem, 
deve-se entender bem, deve-se ler bem. Não estamos 
passando esse português bem falado para todos.

Há pouco tempo, houve um grande debate sobre 
a legitimação de ensinar o português, dito popular, que 
temos que respeitar, mas não podemos ficar restritos 
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a ele. Aos poucos, por uma brecha, um abismo edu-
cacional, estamos construindo dois idiomas diferentes: 
o idioma dos que falam bem porque aprenderam es-
tudando e o idioma daqueles que falam o português 
que não foi suficientemente elaborado. Não vou dizer 
que um é melhor do que o outro, mas vou dizer que 
são dois países diferentes. E as pessoas estão, por-
tanto, exiladas.

Art. 13: “O direito de deixar qualquer país, 
inclusive o próprio”.

Quem tem direito a de deixar o seu país se não 
for bem-educado? Os países do norte estão recebendo 
os nossos doutores que quiserem morar lá. Mas estão 
proibindo que entrem aqueles que não são doutores, 
porque estes vão procurar os empregos que eles não 
quererem deixar que sejam ocupados pelos nossos 
irmãos, tirando o emprego dos seus conterrâneos.

Art. 14: “Toda pessoa tem direito à liber-
dade de opinião e de expressão”.

Como ter liberdade de opinião e de expressão se 
não é capaz de ter opinião e de não saber expressar-se? 

Esse artigo exige tanto ou mais que os outros o 
acesso à educação da máxima qualidade, para que a 
pessoa possa ter liberdade de opinião e de expressão, 
adquirindo opinião e expressão plenamente.

Art. 21: “Toda pessoa tem o direito de to-
mar parte no governo do seu país. Toda pes-
soa tem direito de acesso ao serviço público 
do seu país”.

Como é que estamos tratando esse art. 21, num 
País onde, para ser atendido por um dentista, há uma 
fila que dura meses; para fazer uma cirurgia urgente, 
há uma espera de meses? Então, esse artigo, sessenta 
e um anos depois, está apenas no papel, uma beleza 
poética, mas nada que permita cumpri-lo.

Art. 23: “Toda pessoa tem direito ao tra-
balho, à livre escolha de emprego”.

Como ter acesso à livre escolha de emprego, se 
cada emprego exige uma qualificação? E o senhor é 
um exemplo de quem adquiriu emprego pela qualifica-
ção. O emprego sem qualificação, no mundo moderno, 
é quase impossível ou de tão baixa remuneração que 
não é um emprego, é uma escravidão. 

Art. 26: “Toda pessoa tem direito à ins-
trução”. 

Se toda a Declaração fosse reduzida a essas 
seis palavras ou cinco palavras e uma contração, se 
tivéssemos essas cinco palavras cumpridas, tudo o 
mais poderíamos conseguir sem dificuldade. É o art. 
26 que resume toda a Declaração dos Direitos Huma-

nos: “Toda pessoa tem direito à instrução”. Esse é o 
resumo de tudo, porque esse é o artigo que permitiria 
que todos os outros fossem cumpridos, se todos tives-
sem direito à instrução. E instrução como aqui diz: que 
a instrução, inclusive técnica e profissional, deve ser 
extensiva a todos; o ensino superior deve ser basea-
do no mérito; a instrução gratuita pelo menos no nível 
elementar fundamental.

A instrução será orientada no sentido do pleno 
desenvolvimento da personalidade humana e do forta-
lecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas 
liberdades fundamentais. A instrução que promova a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as 
nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as 
atividades das Nações Unidas em prol da manuten-
ção da paz.

Esse é o artigo chave, esse é o artigo central e 
esse é um dos artigos pouco cumpridos. Ao ser pou-
co cumprido esse artigo, os outros também não são 
cumpridos.

Quero aproveitar o aniversário, amanhã, dos 61 
anos da Declaração dos Direitos Humanos – volto a 
insistir, um marco fundamental na história da humani-
dade –, como foram Os Sermões, como foi a Decla-
ração dos Direitos do Homem e do Cidadão depois 
da Revolução Francesa, como foi a Declaração de In-
dependência dos Estados Unidos, que foi um marco 
fundamental para a humanidade inteira. 

Esses 61 anos merecem ser comemorados, mas 
comemorados com uma reflexão sobre a dificuldade 
de fazer com que cada um dos 30 artigos seja cum-
prido. E isso acontece porque um deles, o art. 26, não 
foi cumprido no mundo, inclusive no Brasil. É o artigo 
que diz que toda pessoa tem direito a instrução. Nós 
não estamos cumprindo esse artigo e, ao não cumpri-
-lo, os outros não estão sendo cumpridos. 

É isso, Senador Paim, que tenho para falar aqui, 
nesta comemoração dos 61 anos da Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos. 

Mas queria ainda dizer que, em 16 de março, o 
Brasil inteiro, sobretudo nas escolas, terá a grande 
oportunidade de discutir essa Declaração, a partir da 
criação, ocorrida nesta semana, do Dia Nacional da 
Consciência das Mudanças Climáticas. Ao fazer isso, 
nós estaremos descobrindo que todos os problemas 
passam por um só: a desigualdade no acesso à saúde 
e à educação, que toma conta de todos nós, especial-
mente em países como o Brasil, que tem a caracterís-
tica de ter os recursos e não usá-los corretamente – é 
diferente de países que têm os recursos e os usam 
corretamente e daqueles que não os usam porque não 
os têm. Nós temos os recursos para garantir acesso 
igual à saúde para todos e temos recursos para garantir 
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que o acesso à escola seja o mesmo para todos. Des-
de o filho do mais pobre trabalhador ao filho do mais 
rico patrão, todos devem ter a mesma escola. No mais, 
eles serão desiguais, mas terão a mesma escola e a 
mesma saúde. Que eles construam o rumo de cada um 
deles. Que eles construam a desigualdade que termina 
ocorrendo por causa de talento, por causa de persis-
tência, por causa de vocação, mas não por causa do 
berço onde nasceram. A Declaração dos Direitos Hu-
manos tem por objetivo especial dizer à desigualdade 
que deve existir, que pode existir entre as pessoas, até 
porque ela é característica da liberdade, mas ela não 
depende do berço, depende das oportunidades, que 
devem ser oferecidas igualmente a todos.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem, Senador Cristovam Buarque, que 
fala da importância da data do Dia Internacional dos 
Direitos Humanos, que será no dia 10 de dezembro, e 
aprofundando outros temas, naturalmente.

Parabéns a V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Passamos a palavra, neste momento, à Senadora Ana 
Amélia, por permuta com o Senador João Capiberibe. 

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora) – Caro 
Presidente Paulo Paim, Srs. Senadores, nossos teles-
pectadores da TV Senado, nossos ouvintes da Rádio 
Senado, volto a esta tribuna para abordar duas ques-
tões de grande impacto na sociedade, uma delas no 
meu Estado, especificamente em relação a reservas 
indígenas, mas abro esta minha participação na sessão 
desta manhã usando a opinião expressa na edição de 
hoje do jornal O Globo, abordando o problema gravís-
simo do crack, sob o título “Guerra contra o crack tem 
de ser para valer”.

Diz o editorial:
O lançamento de outro programa do governo fe-

deral de combate ao consumo do crack, com a desti-
nação de R$ 4 bilhões para ações em diversas frentes, 
articuladas com estados, municípios e entidades da 
sociedade civil, é importante providência para conter 
o agravamento de um problema que, em algumas re-
giões do Brasil, já alcança níveis de epidemia. A rápi-
da expansão da droga no país, principalmente entre 
consumidores de faixas de renda mais baixa, grande 
parte alijada de acesso a tratamento e programas de 
apoio contra o vício, produz números de um flagelo à 
beira do descontrole.

Pesquisa recente da Confederação Nacional de 
Municípios [já referida por mim neste tribuna], com 
sondagem em 4.400 cidades, indica que o crack está 
relacionado a problemas de saúde em 63,7% das pre-
feituras brasileiras. A droga também está ligada a de-
mandas na segurança pública em 58,5% das cidades 
e na assistência social (44,6%). São números, por si, 
alarmantes [escreveu o editorial do jornal O Globo, 
edição de hoje]. (...) ...levantamento da CNM, no ano 
passado, apontava que 98% dos municípios brasileiros 
registravam a presença do crack nas suas ruas. Esse 
mercado movimenta todos os dias entre 800 quilos e 
1,2 tonelada da substância, com uma estimativa (muito 
provavelmente conservadora) de 1,2 milhão de usuários. 

É uma realidade que acumula tragédias (indivi-
duais, familiares e sociais [e do trabalho também]) e 
contenciosos institucionais (é inegável o impacto da 
droga na economia e nos indicadores de saúde e vio-
lência). Diante dela, o poder público não pode ter ati-
tudes contemplativas. Daí a importância do programa 
anunciado, que, além do reforço de verbas para ações 
preventivas e de redução de danos, chega acompanha-
do de anunciadas medidas na área de saúde pública, 
como a criação de enfermarias especializadas na rede 
do SUS e consultórios ambulantes (para atendimento 
nas ruas), aumento do número de leitos para pacientes 
em tratamento, centros de apoio e avaliação de casos 
em que se impõe a internação involuntária.

Sou relatora aqui, Senador Paulo Paim, de um 
projeto do Senador Demóstenes Torres que vai exata-
mente nessa direção, com a internação compulsória 
do dependente químico, depois de uma análise, de 
uma perícia médica. 

Também estamos, sob o comando do Senador 
Wellington Dias, encerrando o trabalho de uma sub-
comissão que tratou do combate ao crack, drogas e 
alcoolismo. E na terça-feira – já aproveito para fazer o 
convite aqui, Senador Paim –, as assembleias legislati-
vas, através do Interlegis, com transmissão e conexão 
virtuais, farão um debate. Será um debate com a par-
ticipação das duas Casas, do Senado e também da 
Câmara, com o Deputado Carimbão, que se dedica a 
essa matéria e que trouxe também várias experiências 
colhidas em viagem recente a quatro países – Portu-
gal, Holanda, Suécia e Inglaterra – acompanhado do 
Senador Wellington Dias.

Dezesseis das 27 assembleias legislativas já 
confirmaram a participação nesse debate de terça-
-feira, por meio do Interlegis, quando iremos debater 
as conclusões advindas do trabalho feito pela Sub-
comissão de Combate e Enfrentamento ao Crack e 
pela Câmara dos Deputados, liderado pelo Deputa-
do Carimbão. Pensamos que, dessa forma, podemos 
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contribuir para o aperfeiçoamento desse programa 
que o Governo lançou. Como eu já disse em outras 
oportunidades, o combate e o enfrentamento ao crack 
não é responsabilidade exclusiva do Governo, é um 
problema nacional com que toda sociedade precisa 
estar envolvida, principalmente as famílias. E, mais 
importante, Senador Paim, uma atenção especial à 
prevenção. Não há como tratar e abordar esse tema 
sem nos preocuparmos com a prevenção em todos os 
âmbitos: do trabalho, da escola e, sobretudo, da famí-
lia, que tem a grande e primeira responsabilidade de 
orientar os jovens e adolescentes para que não caiam 
nas teias e garras dos traficantes. 

Srªs e Srs. Senadores, volto a este assunto pela 
gravidade que ele representa. Embora, nos últimos 
anos, o Brasil tenha acelerado o processo de demarca-
ção de terras indígenas e também de reconhecimento 
de comunidades quilombolas, essa situação ainda não 
está pacificada em todo o País.

No nosso Estado do Rio Grande do Sul, Senador 
Paulo Paim, ainda existem divergências entre tribos 
indígenas que reivindicam suas terras com a legitimi-
dade que lhes é concedida pela Constituição Federal, 
mas encontram famílias de pequenos agricultores que 
fixaram suas raízes nas mesmas terras, há muitas dé-
cadas, em alguns casos, há mais de um século.

V. Exª e eu já tomamos iniciativas de debater o 
tema em audiências públicas, seja pela Comissão de 
Direitos Humanos, seja pela Comissão de Agricultura, 
juntamente – no meu caso – com a participação deci-
siva da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 
da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados 
e da própria Assembleia.

Essa é uma situação delicada, em que as duas 
partes possuem suas parcelas de razão que deveriam 
ser mediadas pelo Estado, por comissão especial inte-
grada por representante do Ministério da Justiça, com 
participação e presença dos representantes dos indí-
genas e também dos pequenos agricultores. Somente 
essa comissão mediadora terá capacidade e isenção 
de encaminhar uma solução pacífica para esse proble-
ma, que no caso do Rio Grande do Sul se agrava em 
algumas regiões, com a previsão das demarcações.

Os critérios que vêm sendo utilizados pela Fu-
nai na demarcação das áreas indígenas têm causado 
conflito entre as partes em diversos Municípios do meu 
Estado. Há divergências com relação ao tamanho e à 
localização das áreas e, em alguns casos, até mesmo 
quanto à verdadeira ocupação das áreas por índios no 
passado, há mais de século.

Srªs e Srs. Senadores, essas divergências po-
dem se transformar num conflito social de gravíssimas 
proporções no Rio Grande do Sul. Tanto os índios, 

que habitavam as terras antes da chegada do homem 
branco, quanto as famílias que estão naquelas locali-
dades há gerações lutam pela terra, que é a fonte da 
própria subsistência.

Aliás, a ida das famílias de agricultores brancos, 
em geral de imigrantes europeus, foi estimulada pelo 
Estado, no processo de colonização e de ocupação, 
que foi iniciado por políticas públicas no passado. Isso 
com séculos de distância. Houve casos de confronto 
naquele período, confronto armado, entre índios e 
agricultores.

Em 2004, a Funai iniciou o processo de demar-
cação de uma área indígena em Mato Preto, com a 
criação de um grupo técnico para a realização do tra-
balho. O laudo técnico foi entregue ao presidente da 
Funai em 2009. As conclusões desse laudo da Funai 
foram de que, para a demarcação da reserva indígena 
que irá assentar 63 índios Guaranis, será necessária 
a remoção de mais de 300 famílias de pequenos agri-
cultores, que têm uma média de 10 a 15 hectares por 
agricultor, por família. Vou repetir: de 10 a 15 hecta-
res por agricultor e sua família, numa área que vai ser 
ocupada por essa reserva, de 4.230 hectares, que se 
situa nos Municípios de Erechim, Erebango e Getúlio 
Vargas, cidades que ficam a aproximadamente a 350 
km de Porto Alegre.

No caso de Getúlio Vargas, o Município terá pelo 
menos 18% do seu território como parte dessa reserva 
de Mato Preto. Situação semelhante ocorre nos Mu-
nicípios de Saranduva e Cacique Doble, na região do 
Alto Uruguai, onde 74 famílias de cinco comunidades 
de pequenos agricultores estão ameaçadas de perder 
suas propriedades com a criação da terra indígena 
Passo Grande do Forquilha, de 1.998 hectares.

Essas comunidades vivem num clima de tensão 
e intranquilidade, pois antes mesmo da conclusão do 
processo administrativo da demarcação das terras e 
desapropriação os índios já iniciaram a invasão des-
sas propriedades.

Além do mais, de acordo com manifesto produ-
zido por entidades locais, essas invasões estão sendo 
incentivadas e apoiadas por alguns funcionários da 
própria Funai, alguns deles afastados, que é o órgão 
que deveria estar intermediando a questão entre os 
pequenos agricultores e os índios. E é por isso que a 
ação do Ministério da Justiça, como mediador desse 
conflito, é urgente e inadiável, antes que ele se acentue 
e algo de muito grave aconteça ali com violência. As 
partes estão sob tensão e isso é muito perigoso para 
a segurança dos envolvidos, sejam eles índios, sejam 
eles pequenos agricultores.

Confortou-me, ontem, na audiência com o Minis-
tro José Eduardo Cardozo, no Ministério da Justiça, a 
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informação de uma audiência que ele concedeu, de 
que está providenciando a criação exatamente de uma 
comissão especial para mediar tais conflitos. É mui-
to oportuna essa iniciativa do Ministério da Justiça, a 
quem está subordinada a Funai. O Ministro reconheceu 
que 80% da sua agenda é ocupada com as questões 
das demarcações das terras indígenas, não apenas no 
Rio Grande do Sul, mas em outros Estados brasileiros.

Quero, portanto, renovar meu agradecimento 
pela forma como o Ministro Eduardo Cardozo, depois 
de um problema de comunicação entre a assessoria 
do meu gabinete e do próprio Ministério, me recebeu, 
durante uma hora, na manhã de ontem, depois de ha-
ver um esclarecimento. 

É também necessária a construção de uma polí-
tica de longo prazo, como a criação de uma comissão 
que avalie com precisão a demarcação de terras indí-
genas e quilombolas, o que hoje acontece apenas de 
acordo com os critérios da Funai, que tem se mostra-
do, em muitos casos, parcial nesse processo, gerando 
muita insegurança jurídica nas localidades onde atua.

Tendo em vista essa situação, solicitei a audiên-
cia já referida, com o Ministro José Eduardo Cardozo, 
por quem fui recebida na manhã de ontem, ocasião 
em que pude explicar e detalhar esse problema no Rio 
Grande do Sul. 

O encontro contou com as presenças do Depu-
tado Federal Luis Carlos Heinze (PP); do Presidente 
da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa 
do RS, Deputado Estadual Ernani Polo; do Pesidente 
da Funai, Márcio Meira; do Pefeito de Getúlio Vargas, 
Pedro Paulo Prezzotto; do Pesidente da Câmara de 
Vereadores de Getúlio Vargas, Dinarte Afonso Farias; 
do Pesidente do Sindicato Unificado dos Trabalhado-
res na Agricultura Familiar, Nilton Antônio Scariot; do 
Coordenador da Comissão de Agricultores do Mato 
Preto, Nelson Rogalski; do Vice-Prefeito de Ereban-
go, Enio Meregalli (PP); do Presidente da Câmara de 
Vereadores de Erebango Arlindo Valdir Jewinski; do 
Presidente do Sindicato Rural de Sananduva, Sidi-
mar Luiz Lavandoski; do Presidente do Sindicato Ru-
ral de Getúlio Vargas, Leandro Munaretto Granella; e 
especialmente do Procurador-Geral do Estado do Rio 
Grande do Sul, Rodinei Candeia. Aliás, esse Procu-
rador merece o reconhecimento da comunidade gaú-
cha, do próprio poder público e da sociedade. Ele tem 
usado de sua atribuição exclusivamente no interesse 
da defesa do Estado Democrático de Direito. É um 
profissional, um funcionário público que tem acompa-
nhado, estudado esse tema com aplicação, com zelo, 
com competência, com seriedade, com envolvimento 
pessoal, mas na lisura de quem sabe distinguir. Não 
examina o mérito, examina tão somente como esse 

processo está sendo realizado, e tem a preocupação, 
como representante do Estado, do poder público, de 
fazer cumprir a Constituição.]

Eu queria cumprimentar a forma como o Procu-
rador Rodinei Candeia está realizando esse trabalho, 
sem examinar e sem entrar na defesa desta ou daquela 
parte, apenas preocupado com que esses processos 
ocorram debaixo da lei, debaixo da Constituição, de-
baixo da Justiça.

Na ocasião, fui informada pelo Ministro José 
Eduardo Cardozo de que enviará um grupo de traba-
lho para estabelecer a moderação nos processos que 
envolvem a demarcação de terras indígenas e também 
quilombolas.

Ele ainda garantiu que as irregularidades que fo-
ram apresentadas pelos participantes dessa audiência 
serão investigadas. E solicitou que qualquer eventual 
ilegalidade na ocupação de terra, para efeito de de-
marcação, seja denunciada para posterior investigação 
pela Polícia Federal.

Srªs e Srs. Senadores, o Ministério da Justiça 
deve atuar na proteção de todos os grupos e etnias 
que existem no nosso País. O nosso País foi formado 
por muitas nações. Uma das principais riquezas cul-
turais brasileiras, se não a principal, é a miscigenação 
do nosso povo. Poucos de nós, brasileiros, podem se 
dizer oriundos de uma única etnia.

O Brasil tem orgulho de ser formado por índios, 
negros, europeus e asiáticos. Todos os povos que aqui 
estavam ou imigraram para colonizar nossas terras 
foram fundamentais para a construção da identidade 
nacional e para o progresso do País. Nenhum foi mais 
ou menos importante nesse processo. Todos os que 
participaram da construção do Brasil deram o máximo 
de si, independente da sua origem.

Devemos levar em consideração o fato de que 
o mesmo Estado que hoje pede a retirada das famí-
lias para a demarcação de terras indígenas foi quem 
estimulou a vinda de imigrantes há duzentos anos, 
concedendo a eles o direito de propriedade sobre as 
terras que habitavam e que habitam hoje.

Essas famílias têm tradição e apego sobre suas 
terras – como eu disse, são pequenos agricultores 
com uma média de 10 a 15 hectares –, assim como os 
índios que hoje reivindicam seus direitos, após terem 
deixado as localidades há alguns séculos.

Uma injustiça do passado não pode ser compen-
sada com uma nova injustiça, no presente. Também 
é necessário analisar as peculiaridades históricas e 
geográficas de cada situação.

No caso do Rio Grande do Sul, os índios e os 
negros não foram escravizados. Convivem em paz com 
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os imigrantes europeus que vieram, principalmente, de 
Portugal, Espanha, Itália, Alemanha e Polônia.

As propriedades rurais que estão sendo desapro-
priadas para a demarcação de terras não são grandes 
latifúndios, mas sim pequenas propriedades destina-
das à agricultura familiar. São, portanto, a garantia de 
sobrevivência de milhares de pessoas que retiram da 
terra o seu sustento. Precisamos acalmar os ânimos 
das populações envolvidas. Prestar apoio, ouvir as 
pessoas, conhecer as realidades locais e, sobretudo, 
defender os seus direitos.

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do 
Senado já iniciou esse processo. Fomos ao Rio Grande 
do Sul, onde realizamos uma grande audiência pública 
com indígenas, quilombolas e pequenos agricultores 
na Assembleia Legislativa do Estado, no dia 21 de se-
tembro deste ano. Foi uma grande oportunidade para 
que todos pudessem se manifestar, de forma pacífica 
e organizada.

Agora, é a vez de o Governo Federal fazer a sua 
parte. O Governo é o único ente federado com legiti-
midade para mediar esses conflitos. Esperamos que 
o Ministério da Justiça aja com rapidez nesse proces-
so. Vidas estão em jogo. Famílias estão apreensivas. 
Tenho a convicção de que o Ministério da Justiça irá 
contar com o apoio do Governo do Rio Grande do Sul 
para a moderação dos conflitos através da ação do 
Governador Tarso Genro.

A justiça precisa ser feita pelo Estado antes que os 
envolvidos na disputa cometam equívocos irreversíveis.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Senadora Ana Amélia, também estou acompa-
nhando essa questão lá no nosso Rio Grande. Como V. 
Exª anunciou, a Comissão de Direitos Humanos esteve 
lá com duas audiências, uma na terra do Morro Alto 
e outra na Assembleia, mas com o mesmo objetivo: 
buscar soluções para a questão.

Senadora Ana Amélia, eu sei que, sobre esse 
tema que repercute muito a nossa fala, lá no Rio Gran-
de, o Governo Federal de fato está apontando caminhos. 
Esteve lá o representante do Ministro Gilberto Carvalho 
que assegurou a todos – assim como a Procuradora 
– que o caminho vai ser a indenização. E quando falo 
em indenização, eu quero falar com toda tranquilidade, 
sem nenhum sectarismo. Lá eu vi lá agricultores, com 
os quais me reuni em pleno feriado, que me disseram 
que se houver a indenização justa, tudo bem, mas in-
denização justa. Eu vi quilombola também dizendo que 
se houver indenização justa, tudo bem.

V. Exª tem toda razão. Eu quero me somar a esse 
movimento. Alguns tentam mostrar – e vou fazer esta 
homenagem a V. Exª – que V. Exª está num campo e 

eu estaria em outro campo. Não. Eu e V. Exª estamos 
juntos, queremos que se encontre uma saída, e aqueles 
que quiserem ser indenizados que sejam indenizados. 
E aí quem tem que indenizar é a União. Ninguém tem 
dúvida nesse sentido. E pelo que me disse, no último 
evento, o representante do Ministro Gilberto Carvalho, 
ele nos garantiu que as indenizações sairão. Vamos tor-
cer que essa comissão contribua para esse grande en-
tendimento, coordenada por nosso Ministro da Justiça.

Parabéns pelo pronunciamento de V. Exª.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Agra-

deço a V. Exª por esse esclarecimento. De fato, é uma 
causa social, uma causa de justiça, uma causa cul-
tural também e uma causa de direitos humanos. Há 
direitos das partes...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – De todas as partes envolvidas.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Há 
garantia, pela Constituição, da reserva indígena, dos 
quilombolas e dos proprietários rurais, que devem ser 
indenizados com a justa remuneração do que valem 
suas terras e ainda o valor de mercado, senão seria o 
Estado cometer a segunda injustiça nesse processo.

Obrigada, Senador Paulo Paim, por colaborar 
com esse debate que é de grande interesse para o 
nosso Estado.

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

Vamos todos perseguir a justiça e estamos todos 
juntos nessa caminhada.

Agora, na verdade, Senador Anibal Diniz, é o Se-
nador Alvaro Dias, porque nós estamos no 17º nome. 
Estávamos nós três, e ele não estava. Então, ele veio 
à Mesa, na linha da justiça, e disse que estava aqui, 
esperando há muito tempo. 

V. Exª está com a palavra.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Senador Paulo Paim.

Srªs e Srs. Senadores, estamos chegando ao 
final do primeiro ano desta legislatura e também do 
Governo Dilma Rousseff. Creio ser o nosso dever fa-
zer o balanço sobre a performance do Congresso e 
o desempenho do Poder Executivo.

As mudanças ocorreram? Os avanços foram 
alcançados? As reformas realizadas? O Congresso 
exerceu com eficiência a sua atribuição fiscalizadora? 
Enfim, cumprimos o nosso dever? Creio que devemos 
refletir sobre todas essas indagações.

Lembro que hoje é um dia importante, é o Dia 
Internacional contra a Corrupção. Foi no dia 9 de de-
zembro de 2003, na cidade mexicana de Mérida, que 
foi assinada a Convenção das Nações Unidas Con-
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tra a Corrupção. Num texto de 71 artigos, os Estados 
Partes, preocupados com a gravidade dos problemas 
e com as ameaças decorrentes da corrupção para a 
estabilidade e a segurança das sociedades, ao enfra-
quecer as instituições e os valores da democracia, da 
ética e da justiça e ao comprometer o desenvolvimento 
sustentável e o Estado de direito, pactuaram a men-
cionada Convenção.

Portanto, hoje, deveríamos estar comemoran-
do avanços no combate à corrupção e à impunidade, 
mas, lastimavelmente, não temos motivos para come-
moração. Neste primeiro ano, tivemos um Congresso 
paralisado pelas mãos fortes do Poder Executivo, num 
sistema presidencialista implacável. Uma maioria esma-
gadora impossibilita até mesmo que a minoria exercite 
prerrogativa essencial de fiscalizar, já que estamos im-
pedidos de nos utilizarmos daquele instituto essencial, 
que é o da comissão parlamentar de inquérito, que nos 
confere autoridade para aprofundar investigações com 
a quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico.

Os escândalos aconteceram, e o Congresso não 
investigou. Houve quem desse um voto de confiança à 
Presidência da República. Vários Senadores dos mais 
credenciados, que adotam sempre uma postura repu-
blicana, acreditaram na hipótese de que se estivesse 
fazendo do lado de lá da rua, no Palácio do Planalto, 
uma faxina nos Ministérios. Sei que muitos se decep-
cionaram. Aliás, está presente o nosso querido Senador 
Cristovam Buarque, que foi um dos que empalmou essa 
bandeira e ofereceu voto de confiança a Presidente da 
República. Creio que eu poderia indagar dele agora, 
respeitosamente, se, ao final do ano, V. Exª acredita 
que houve faxina ou houve uma encenação, foi uma 
farsa, a faxina ocorreu ou não, as providências foram 
adotadas rigorosamente pela Presidência da Repúbli-
ca ou houve complacência, omissão e cumplicidade.

V. Exª tem o aparte, Senador Cristovam, com o 
maior prazer.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Muito obrigado, Senador Alvaro, por me dar o aparte 
imediatamente depois da pergunta, creio que o plenário 
ficaria muito melhor se pudéssemos ter esse tipo de 
trabalho. Quero dizer que, realmente, dei esse apoio, 
tanto que me neguei a assinar a CPI da corrupção, 
mas eu assinei a CPI meses depois; prova de que eu, 
realmente, senti que a faxina não estava indo adiante. 
Não me arrependo de, naquele momento, ter dado o 
voto de confiança, mas não posso deixar de manifestar 
uma frustração muito grande por ver que o processo 
não avançou como devia. E eu digo claramente como 
é que teria avançado, como é que eu sentiria ter avan-
çado: no dia em que o Diário Oficial for capaz de dar o 
anúncio de uma demissão antes que a mídia o faça. E 

o que a gente vê é que todas as demissões ocorreram 
depois de dias, semanas até, de um desgaste provo-
cado pela mídia e não por iniciativa do próprio Gover-
no. Eu disse, diversas vezes, que gostaria de ver um 
dia o Diário Oficial “furar”, como se diz na linguagem 
do jornalismo, a mídia – e não o vi nenhuma vez. En-
tão, até aqui o que houve não foi faxina, foi uma ação 
forçada pelos meios de comunicação que felizmente 
estão fazendo a fiscalização. Há excessos? Há, mas, 
pelo menos, eles existem para fazer a fiscalização. Eu 
falei, há pouco, sobre amanhã ser o dia do aniversário 
da Declaração dos Direitos Humanos e, naquela De-
claração, não havia nada referente à corrupção. Anos 
depois, as nações avançaram e fizeram este dia que 
o senhor hoje traz aqui para comemorar. Mas minha 
resposta foi longa e eu posso dizer, com clareza, com 
uma palavra: não! Não estou satisfeito com a manei-
ra como a faxina foi feita. E a prova concreta disso foi 
quando eu, meses depois de as assinaturas da CPI 
terem iniciado, eu me neguei a assinar; mas, depois, fui 
lá e a assinei. Finalmente, eu quero dizer que, quando 
eu a assinei, até pensei se não seria hora de a gente 
fazer uma Comissão da Verdade para a Corrupção. Do 
jeito que tem uma Comissão da Verdade para os cri-
mes que foram cometidos contra a pessoa humana e 
a liberdade durante o regime militar, não seria o caso 
de a gente ter uma Comissão da Verdade para saber 
tudo o que acontece nos subterrâneos dos governos?

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito 
obrigado, Senador Cristovam. Eu não esperava ouvir 
outra coisa de V. Exª. É a realidade. O Congresso não 
cumpriu seu dever na medida em que não instalou 
uma CPI para investigar a corrupção no Governo. Se 
nós estivéssemos vivendo no Congresso os momentos 
históricos que ele já viveu, certamente essa CPI já teria 
sido instalada. E nós teríamos oferecido uma notável 
contribuição, certamente, no combate à corrupção e 
à impunidade. Esse desequilíbrio na representação 
popular não faz bem a nenhuma instituição. 

O Governo tem aqui uma maioria esmagadora. 
No Senado, por exemplo, dos 81 Senadores, somos 10 
do PSDB, 4 do DEM e 2 do PSOL. Os demais partidos 
integram a base de apoio ao Governo. Com exceção 
de 16 Senadores, os demais integram partidos aliados 
ao Governo. Constantemente, temos dissidências que 
contribuem para o esforço oposicionista, com o esforço 
oposicionista. Mas isso é aleatório, isso ocorre eventu-
almente, como ocorreu ainda anteontem, quando vo-
tamos a Emenda 29 e obtivemos 26 votos para que a 
União assumisse a responsabilidade de repassar 10% 
da sua receita para o serviço de saúde pública no País. 

Esse desequilíbrio da representação popular não 
é bom para o Governo, não é bom para a instituição 
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parlamentar, não é bom para o País e não é bom para 
a democracia. Certamente, se tivéssemos uma repre-
sentação equilibrada, teríamos reabilitado o Congres-
so em relação à imagem desgastada com que conclui 
mais um ano de atividade. Com uma representação 
equilibrada, certamente as aspirações da sociedade 
estariam presentes de forma mais acentuada nesta e 
na outra Casa do Congresso Nacional. 

Mas e o Poder Executivo, com todos os instru-
mentos disponíveis, com o Congresso dócil, apoiando 
todas as suas iniciativas, promoveu avanços? Do pon-
to de vista da oposição, foi um Governo claudicante, 
inseguro, indeciso, paralisado administrativamente, 
confuso, nervoso, tumultuado politicamente, assalta-
do por escândalos de corrupção que se sucederam de 
forma interminável durante os meses deste ano com 
a queda de vários ministros, acusados de corrupção. 
Esse é o cenário que vislumbramos, ao final do ano, 
como resultado.

Um Governo que paralisou obras, até porque 
restou a ele pagar dívidas acumuladas no ano eleito-
ral. Em obras do PAC, obras de infraestrutura, R$16 
bilhões pagos neste ano se referiam a despesas efetu-
adas no ano passado, ou seja, no ano eleitoral. Apenas 
R$5 bilhões foram aplicados em obras em execução 
neste ano de 2011. É o retrato da incompetência de 
gerenciamento, da desorganização administrativa, que 
obriga, sim, o Governo a lançar mão do expediente da 
desvinculação dos recursos da União para obter um 
cheque em branco de R$62 bilhões para, em mais um 
ano eleitoral, gastar, investir e aplicar da forma que 
melhor lhe aprouver. E o Orçamento vai-se transfor-
mando nessa peça de ficção desmoralizada que serve 
apenas para o deleite dos especialistas e para enfeite 
das nossas bibliotecas. 

O retrato deste Governo está nesta manifesta-
ção da Ministra Ideli. Leio O Globo, Gerson Camarotti:

Depois de passar três dias instalada no 
gabinete da liderança do Governo no Sena-
do, a Ministra de Relações Institucionais, Ideli 
Salvatti, disse ao Globo que são “legítimas, 
justas e republicanas” as demandas dos sena-
dores aliados, como liberação de emendas e 
indicação para cargos, nas negociações para 
garantir votos em projetos importantes para o 
Governo, [...] A Ministra admite que há “pedi-
dos inadequados” e que esses não podem ser 
atendidos, como o de criação de um Tribunal 
Regional Federal em Minas.

No caso acima, o pedido não foi atendido porque 
a iniciativa é privativa do Poder Judiciário. Caso con-
trário, certamente também esse pedido seria atendido, 

como os demais o foram, conforme atesta a própria 
Ministra, considerando isso legítimo, republicano. O 
balcão de negócios passou a ser republicano. Aliás, 
creio que essa generalização é uma ofensa a Senado-
res republicanos, que integram a base aliada, mas não 
participam dessa farra, desse festival de benesses, de 
benefícios. Aliás, receber benefício pessoal em razão 
de uma função pública que se exerce consubstancia 
corrupção passiva. Portanto, essa generalização é ofen-
siva. A Ministra foi infeliz ao fazer declarações dessa 
ordem, porque muitos dos Senadores que integram 
a base aliada do Governo certamente não merecem 
essa ofensa.

A administração federal paralisou-se, sobretudo 
porque engordou excessivamente, e engordou para 
atender ao apetite fisiológico incomensurável de uma 
coalizão de forças políticas que transformam a Presi-
dente da República em refém. Sim, o Governo precisou 
crescer. Não havia como atender às demandas. Na 
linha do raciocínio da Ministra, não havia como aten-
der às demandas. O Governo foi criando Ministérios, 
secretarias, diretorias, departamentos, coordenadorias 
e cargos comissionados. 

Ainda nestes dias, neste final de ano... Na Comis-
são de Relações Exteriores, ainda ontem, cerca de 1,2 
mil cargos foram criados. Há poucos dias, na Comis-
são de Constituição e Justiça, mais 26 cargos, criados 
para o Ministério do Esporte, num Governo que tem, 
na administração direta, mais de 23 mil cargos comis-
sionados, contra 780 na Holanda e 800 na Alemanha.

O crescimento das estruturas da administração 
federal elevou os gastos correntes. São estruturas 
paralelas, são ações superpostas, que consomem 
recursos públicos, comprometendo a capacidade de 
investimento produtivo do Estado brasileiro – e nós 
somos obrigados a ouvir que o Governo não tem fon-
te de recursos para atender à saúde pública. Ou será 
que a saúde dos interesses menores está à frente da 
saúde do povo, que deveria ser a suprema lei no País?

De quando em vez, ouve-se: “É preciso adotar 
medidas para combater a crise internacional, que pode 
afetar a economia do nosso País.” Mas, quais foram as 
medidas? E as reformas, as grandes reformas? E os 
compromissos maiores da campanha eleitoral? Que 
reforma o atual Governo empreendeu?

É bom dizer que, em 1995, em nove meses, cinco 
emendas constitucionais estavam promulgadas pelo 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, e diziam res-
peito à ordem econômica. Foi a grande reforma que 
mudou o Brasil: a reforma do real, do plano da esta-
bilidade econômica, da sustentabilidade financeira, 
da recuperação da competitividade da economia e 
da responsabilidade fiscal. Mudou o Brasil. Em nove 
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meses, as cinco emendas estavam promulgadas pelo 
Congresso Nacional.

Neste ano nada ocorreu em matéria de reforma. 
O Congresso instalou duas comissões, uma no Senado 
e outra na Câmara, para realizar a reforma política, e 
ela não aconteceu. Nesse presidencialismo de força, 
reforma de profundidade só ocorre se a Presidência 
da República liderar o processo. Quando não há inte-
resse de quem preside o País, não há reforma possí-
vel no Congresso Nacional. Não houve interesse em 
relação à reforma política, em relação à reforma tribu-
tária. Afirmar que um cheque em branco ao Governo 
de R$62 bilhões enfrenta crise internacional é exigir 
demais da nossa ingenuidade! A reforma tributária, 
sim, poderia contribuir. 

Mas há o imediatismo. Os governos têm como 
horizonte temporal a exata duração do seu mandato. 
E quando se fala em reforma tributária há aquela pre-
ocupação: “Perderemos recursos num primeiro mo-
mento”. Se os governantes tivessem – e eu coloco no 
plural, porque são vários governos –, se os governos 
tivessem visão estratégica de futuro, certamente rea-
lizariam a reforma tributária, porque compreenderiam 
que, a médio e longo prazo, a economia ganharia di-
namismo, a roda da economia giraria com mais força, 
o País produziria mais, e os brasileiros, pagando me-
nos impostos, colocariam mais recursos nos cofres 
públicos do País.

A receita cresceria como decorrência do cresci-
mento econômico que se verificaria em razão da ener-
gização produzida pela redução das alíquotas dos im-
postos que hoje sobrecarregam os setores produtivos, 
esmagando-os, especialmente em alguns segmentos.

Reformas, não. A reforma administrativa. De 
quando em vez se ouve alguma afirmação em tor-
no de uma eventual reforma administrativa quando 
se fala em reforma do ministério, mas reforma não é 
substituir ministros. A grande reforma seria substituir 
o modelo, esse modelo promíscuo de loteamento dos 
cargos públicos, que puxa para baixo a qualidade da 
administração federal e abre portas para a corrupção, 
constituindo-se numa fábrica lubrificada de escândalos 
no Brasil. Quantos escândalos desde a posse do Presi-
dente Lula! Quantos escândalos durante esses meses 
do Governo Dilma Rousseff, antes de completarmos 
um ano! Não basta substituir os ministros.

É bom repetir neste final de ano: a Presidente ain-
da tem tempo de realizar uma reforma administrativa, 
cortando a gordura, eliminando a gordura, eliminando 
os paralelismos, reduzindo os gastos correntes para 
investir mais em educação, em saúde, em segurança 
pública, mas, sobretudo, tapando os buracos abertos 
pela corrupção. O dinheiro público que se esvai pelos 

ralos da corrupção falta para a saúde, para a educa-
ção, para a segurança, para a moradia, para atender 
às necessidades básicas da população pobre do País. 
São R$70 bilhões, segundo a Transparência Interna-
cional, de prejuízo anualmente.

Enfim, iniciamos hoje o discurso do balanço e 
vamos prosseguir nos próximos dias. O diagnóstico 
tem de ser feito. A cobrança é necessária. Os compro-
missos da campanha eleitoral estão sendo ignorados.

Em relação à saúde pública, foi o que se confirmou 
nesta semana. Na campanha, o compromisso de que 
CPMF jamais; novo imposto nem pensar. O País está 
vivendo um momento de prosperidade, vai continuar 
se desenvolvendo, e nós vamos oferecer ao povo bra-
sileiro saúde de qualidade. E o que verificamos nesta 
semana é a repetição do discurso anterior à campanha 
eleitoral. Não o discurso da campanha ufanista, mas 
o anterior: “Não temos recursos para atender à saúde 
pública no País”.

Ignoraram o apelo candente dos prefeitos do 
País, das entidades comprometidas com a saúde pú-
blica. Ignoraram o apelo de brasileiros sofridos, que 
se amontoam em corredores de hospitais à espera 
da assistência, sem que ela chegue. E muitas vezes, 
antes dela, chega o fantasma da morte.

Esse apelo foi ignorado. A dramaticidade do caos 
vai se avolumar até 2015. O que se impediu de repas-
sar com a rejeição dos 10% chega a R$146 bilhões 
até o ano de 2015. Não dá para entender. Não há 
como entender.

Os argumentos são inconsistentes. O Governo 
tem que ter competência para definir prioridades. Mas 
há alguém neste País que entende existir outra priori-
dade que se deva colocar à frente desta que é a saúde 
do nosso povo? Não pode existir.

Os recursos sobram, na verdade, se combatêsse-
mos a corrupção, se acabássemos com o superfatura-
mento das obras públicas. Aliás, é bom dizer sempre: 
seguramente seria possível fazer bem mais do que 
três vezes mais o que se faz com o mesmo dinheiro 
se as obras não fossem superfaturadas, se o Brasil 
não tivesse se tornado o paraíso do superfaturamento 
das obras, o céu na terra de muitos empreiteiros de 
obras públicas.

Sr. Presidente, a indignação de muita gente neste 
País está renascendo. Nas ruas de Brasília, por exem-
plo, no dia 07 de setembro e, depois, em outubro, a 
Marcha contra a Corrupção demonstrou que está re-
nascendo a capacidade de indignação do povo brasi-
leiro, mas ainda é muito pouco. A indignação não tem o 
tamanho dos escândalos que explodem na Esplanada 
dos Ministérios. Este País precisa acordar mais. Este 
País precisa ser sacudido. A consciência cívica do povo 
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brasileiro tem que ser sacudida. É preciso revitalizar a 
nossa capacidade de indignação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Esse foi o Senador Alvaro Dias fazendo o seu 
pronunciamento, representando aqui o Bloco da opo-
sição, se assim me permite.

Passamos a palavra, neste momento, ao Senador 
Anibal Diniz e, em seguida, ao Senador Lindbergh e 
ao Senador Crivella.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, telespectadores da TV, 
ouvintes da Rádio Senado, em homenagem ao orador 
que me antecedeu, eu quero afirmar aqui, por partes, 
alguns esclarecimentos.

Primeiro, a Bancada de apoio à Presidenta Dilma 
aqui, no Senado, votou conscientemente pela regula-
mentação da Emenda nº 29, na última quarta-feira, 
e o fez ciente de que os passos de que o Brasil está 
dando no sentido de melhorar a saúde pública são 
passos consistentes.

Reclama-se muito das filas na saúde pública do 
Brasil e não se reclama nada das filas que se formam 
nos consultórios particulares – filas também. O que é 
público e gratuito se reclama.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – E, se me permite, os próprios planos de saúde 
particulares.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Os pró-
prios planos. Nos planos de saúde para o quais a gente 
paga rios de dinheiro, a gente tem que enfrentar filas 
para ser atendido, mas só o Sistema Único de Saúde 
é criticado.

Nós temos no Brasil, um país de quase 200 mi-
lhões de habitantes, um sistema de saúde público que 
nenhum país do mundo com população superior a 100 
milhões tem a coragem de bancar. 

Portanto, nós não temos de ficar desclassifican-
do o nosso sistema de saúde pública. Problemas nós 
temos, mas temos muito mais força com o Ministro 
Padilha, com a Presidenta Dilma e com a combinação 
dos esforços de prefeitos e governadores, para tentar 
superar essa situação.

Quando votamos a regulamentação da Emenda 
nº 29 na última quarta-feira, falei com o Senador Tião 
Viana, o proponente daquele percentual específico para 
governos, prefeituras e União. E ele estava comemo-
rando a regulamentação, dizendo que nós tínhamos 
dado um passo a mais.

A oposição se escorou muito na imagem do Se-
nador Tião Viana, que é do Partido dos Trabalhadores, 
que era da base do Presidente Lula aqui, para dizer 

que ele havia apresentado uma proposição e que o PT 
estava contra. Não! O Senador Tião Viana apresentou 
aquela proposta no momento de pleno vigor da CPMF. 
Eram R$40 bilhões a mais de que o Brasil dispunha, 
para poder investir, e o Presidente Lula tinha assu-
mido, naquele momento, o compromisso de destinar 
integralmente esses recursos da CPMF para a saúde.

Não, o PSDB se mobilizou e derrotou aqui, por 
dois votos, a CPMF e agora exige do Governo um sa-
crifício como quem abana com o chapéu dos outros, 
querendo impor ao Governo um sacrifício praticamen-
te inatingível. 

Então, essa posição para nós está muito clara.
E, em relação ao conjunto do andamento das coi-

sas no Brasil, nós que integramos a Bancada de apoio 
à Presidenta Dilma aqui temos muito orgulho de fazê-
-lo. Por quê? Porque o Brasil está no caminho certo.

A Presidenta Dilma, desde o primeiro dia, tem 
adotado todas as medidas macroprudenciais necessá-
rias, para manter o Brasil na linha, com a inflação sob 
controle, com os investimentos acontecendo e com o 
avanço das ações naquilo que visa a diminuir o índice 
de pobreza absoluta no Brasil, que é a sua principal 
preocupação no momento.

Todas as ações estão sendo tomadas nesse sen-
tido, seja no investimento diretamente voltado para o 
fortalecimento as famílias que dependem desses re-
cursos, seja no apoio à juventude, com a expansão da 
rede de ensino técnico, que, com o Presidente Lula, 
chegou a aproximadamente 300 escolas, e já há o 
compromisso de se chegar a 500 escolas técnicas 
com a nossa Presidenta Dilma.

Outro assunto que eu gostaria de rapidamente 
citar aqui, Presidente Paim, é que, no Acre, aconteceu 
agora a cassação, pelo Pleno do Tribunal Regional 
Eleitoral, de uma Deputada Federal aliada do PSDB. 
Ela foi cassada porque a Polícia Federal conseguiu, 
por rastreamento, identificar um determinado momento 
em que ela estava com malas de dinheiro, caixas de 
dinheiro. São provas inequívocas. E ela decidiu tornar 
público, fazer um protesto, dizendo que estava sendo 
grampeada a mando do governo do Estado.

Nada disso. A Polícia Federal e a Justiça fizeram 
rastreamento de inúmeros telefones, inclusive dos nos-
sos companheiros do PT. O companheiro Jorge Viana 
sofreu uma situação ultradelicada na última campanha, 
quando invadiram o seu escritório e fizeram todo tipo 
de atrocidades jurídicas, inclusive, absolutamente ao 
arrepio da lei. Mas quem não deve não teme. Aconte-
ceram essas invasões, o Senador Jorge Viana repre-
sentou contra o Ministério Público e contra a Polícia 
Federal porque houve abuso, mas o fundamental é que 
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não houve nenhuma prova que o incriminasse com as 
atitudes que tomaram.

Em relação à candidata que apoiava o PSDB, 
não. Foi diferente. Encontraram provas cabais de cri-
mes eleitorais. E o ex-governador José Serra, ontem, 
deu uma entrevista no jornal O Globo condenando as 
atitudes da Polícia Federal e, ao mesmo tempo, insinu-
ando que estaria recebendo o ex-candidato ao gover-
no do Acre para tratar do assunto. Ou seja, entrando 
de forma completamente atravessada em um assunto 
que não lhe diz respeito. Isso porque a pessoa que foi 
cassada assim o foi com provas inequívocas de que 
tinha praticado crimes eleitorais.

O Governador Tião Viana, há pouco tempo, co-
locou no seu Twitter: “Governador Serra, não entre 
nessa, porque o senhor está entrando na defesa de 
uma pessoa que não tem uma defesa qualificada nes-
se momento, porque está com culpa no cartório, e a 
sua cassação diz respeito a um processo investigativo 
que teve sua conclusão com provas que não deixam 
dúvida da tomada de atitude.”

Mesmo assim, o PSDB está tentando politizar a 
situação. Mas que fique claro que o Governador Tião 
Viana está absolutamente tranquilo de que não houve 
ação nenhuma do PT em relação a grampos, aliás, em 
relação a esses tipos de atitudes, de dossiês, de gram-
pos, quem liderou esse tipo de atitude no passado foi 
o PSDB, lá no Maranhão, quando conseguiu identificar 
esse tipo de situação.

Mas não era disso que pretendia falar em meu 
pronunciamento, Sr. Presidente. O que pretendia falar 
mesmo é que está acontecendo, neste momento, no 
Palácio do Planalto, o ato de entrega do prêmio às 
personalidades que se destacaram no Brasil em de-
fesa dos direitos humanos, justamente porque hoje é 
véspera do Dia Internacional dos Direitos Humanos. 
Então, a Presidenta Dilma e a Ministra Maria do Rosá-
rio, Secretária dos Direitos Humanos da Presidência 
da República, estão exatamente fazendo a entrega do 
troféu destinado às pessoas que mais se destacaram 
em defesa dos direitos humanos no Brasil. 

O Prêmio Direitos Humanos é a mais alta con-
decoração do Governo brasileiro a pessoas e entida-
des que se destacaram na defesa, na promoção, no 
enfrentamento e combate às violações dos direitos 
humanos no Brasil.

Esse ato acontece exatamente agora. E eu que-
ria fazer aqui a minha homenagem pessoal aos 63 
anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, que se-
rão comemorados neste sábado, dia 10 de dezembro. 

Celebraremos amanhã mais de meio século da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas tam-

bém, no dia de hoje, podemos e devemos recordar dos 
fundamentos de liberdade, justiça e igualdade defendi-
dos por essa declaração histórica assinada em Paris, 
em 1948, pela Assembleia-Geral das Nações Unidas.

Essa declaração defende que o reconhecimento 
da dignidade inerente a todos os membros da família 
humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o 
fundamento da liberdade e da paz no mundo.

A questão dos direitos humanos no Brasil tem 
vários desafios a enfrentar – isso é fato. O desrespeito 
a esses direitos, infelizmente, ainda se manifesta de 
muitas formas, mas faz parte de um conjunto de atitu-
des cada vez mais repelidas por governos, parlamen-
tos, famílias e pela sociedade organizada.

Logo em seu primeiro artigo, a Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos afirma, de forma categó-
rica: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais 
em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de 
consciência, devem agir uns para com os outros em 
espírito de fraternidade”

E, hoje, se por um lado é importante celebrarmos 
esse artigo, é ainda mais fundamental a necessida-
de que temos de discuti-lo e cobrar efeitos práticos. 
Além de perceber o que temos feito teoricamente em 
reuniões e debates, temos de construir e cobrar mais 
políticas públicas eficazes para o enfrentamento de 
problemas cotidianos e recorrentes que atingem cida-
des, Estados, grupos de populações em situação de 
vulnerabilidade ou minorias.

Temos dívidas sociais e humanas em relação ao 
sequestro da infância dos menores de rua, ao aban-
dono dos nossos velhos. Precisamos intensificar os 
cuidados básicos em educação, com a saúde, na luta 
contra a desigualdade racial, a desigualdade social, e na 
busca pela segurança alimentar para todos. E também 
procurar avançar em questões de um passado recente 
que precisam ser enfrentadas, como é o objetivo da 
recém-criada Comissão da Verdade.

Enfrentamos em nosso País todo tipo de desi-
gualdade, e algumas delas precisam ser refletidas à luz 
da transparência e do espírito de completa tolerância 
com as diferenças. 

Por exemplo, na última quinta-feira, a Comissão 
de Direitos Humanos do Senado discutiu o polêmico 
projeto da Câmara n° 122. Foi um debate com paixões 
e opiniões fortes, do qual não pude participar porque 
sou titular da Comissão Mista de Orçamento e Coorde-
nador da Bancada Federal do Acre e, na última quinta-
-feira, passei a manhã inteira reunido com a Comissão 
Mista de Orçamento, onde estávamos analisando os 
relatórios setoriais e apresentando os destaques. 

Tive oportunidade de apresentar nove destaques 
em defesa das emendas da Bancada Federal do Acre, 

DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL180



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53333 

destaques nas áreas de saúde, educação e planeja-
mento e desenvolvimento urbano. Assim, não pude 
participar do debate que aconteceu na última quinta-
-feira, mas gostaria de ter estado presente para emitir 
algumas opiniões.

Sou signatário da luta pela igualdade de direitos 
e elogio o esforço daqueles que procuram um enten-
dimento em torno desse PL nº 122, um entendimento 
que seja o retrato do Brasil, a exemplo do que acon-
teceu com o Código Florestal, quando as diferenças 
gritantes foram afastadas e foram buscados pontos de 
convergência para se chegar a uma proposta.

Então, nesse sentido, quero dizer que saúdo o 
esforço daqueles que estão ajudando para a constru-
ção desse entendimento, tanto o Senador Crivella, 
que é o legítimo e mais qualificado representante da 
comunidade evangélica nesta Casa, quanto a própria 
Senadora Marta, que é a Relatora do projeto. Tem uma 
grande missão no sentido de construir esse entendi-
mento. Eu sou a favor de que haja esse entendimen-
to, no sentido de que não se estabeleça um clima de 
guerra no Brasil. Temos que cultivar a paz e cultivar 
o entendimento entre os diferentes entendimentos. E 
vamos trabalhar para que possamos garantir a igual-
dade prevista no art. 2º da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. Toda pessoa tem capacidade para 
gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 
Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja 
de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou 
de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 
nascimento, ou qualquer outra condição. As pessoas 
são iguais e merecem ter os seus direitos respeitados. 

Temos que buscar sempre um caminho para que 
as leis propostas já tragam em si algum fruto do enten-
dimento da sociedade, porque leis que não refletem 
o sentimento da sociedade não pegam. No Brasil, é 
muito comum dizer “lei que pega e lei que não pega”. 
As leis que não pegam normalmente são aquelas leis 
concebidas à revelia do entendimento da sociedade 
em relação àquele assunto.

Então, temos que buscar entender, interpretar 
a sociedade e tentar traduzir as leis de acordo com o 
que é o sentimento maior da sociedade.

Entendemos ainda que trabalhar a favor dos di-
reitos humanos inclui também a luta contra a pobreza 
e em favor do desenvolvimento sustentável.

Gostaria de destacar, por exemplo, como uma 
boa notícia, o fato de o Bolsa Família, o programa do 
Governo de transferência de renda, com condicio-
nalidades, ter sido citado como um bom exemplo de 
política pública na área de assistência social, no mais 
recente relatório sobre a erradicação da pobreza da 
Secretaria-Geral das Nações Unidas, do Sr. Secretá-

rio Ban ki-moon, para o Conselho Econômico Social. 
Além de ser apontado pelos resultados na redução da 
pobreza e melhoria das condições sociais de brasilei-
ros, o Bolsa Família foi mencionado como referência 
de política acessível em termos econômicos em países 
em desenvolvimento.

Segundo o documento, esses países podem ins-
tituir políticas similares ao Bolsa Família com cerca de 
0,5% do seu PIB, Produto Interno Bruto. 

A erradicação da pobreza foi justamente o tema 
central do relatório do Secretário-Geral para o Con-
selho, que discutirá essa questão na Comissão para 
o Desenvolvimento Social, em fevereiro de 2012. O 
principal argumento do documento, segundo a ONU, 
é que o crescimento econômico precisa estar focado 
em políticas sociais e macroeconômicas, capazes de 
criar emprego, reduzir desigualdade e garantir prote-
ção social, tudo o que está fazendo a nossa Presidenta 
Dilma, que tem preocupação macroeconômica, mas, 
ao mesmo tempo, que busca criar emprego e reduzir 
desigualdades sociais. 

É preciso haver investimento em agricultura, de-
senvolvimento rural e medidas de adaptação e ate-
nuação das mudanças climáticas. Essas também são 
necessárias para melhorar a segurança alimentar e 
permitir a redução da pobreza. 

Consideramos que há uma relação direta entre 
a defesa dos direitos humanos e o direito a um Plane-
ta mais saudável. E, nesse sentido, o nosso Código 
Florestal, aprovado aqui, no Senado, tem uma reposta 
importantíssima para o Brasil e para o mundo. 

Após a Conferência Internacional de Viena, em 
1993, os direitos humanos alcançaram um novo pa-
tamar, englobando direitos econômicos, culturais e 
sociais, como o direito à alimentação, moradia, se-
guridade social, educação e garantia dos direitos às 
minorias étnicas e raciais. Os chamados direitos de 
segunda geração abrangem os direitos coletivos ou 
de coletividades. 

Hoje não podemos pensar em vida saudável, de 
qualidade, não podemos pensar hoje em saúde de qua-
lidade sem levar em conta um meio ambiente saudável, 
sem uma produção aliada ao necessário cuidado com 
nossas metas e, principalmente, com a proteção dos 
nossos biomas, das nossas florestas e mares.

O Brasil caminha para um novo Código Florestal, 
já aprovado por este Senado, e defende com firmeza 
também no exterior política para sustentabilidade. E 
vale ressaltar que o Código Florestal aprovado nesta 
Casa, com o brilhante trabalho dos Senadores Jorge 
Viana e Luiz Henrique, é um marco importante para a 
altivez do Brasil frente ao mundo. 
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Nesta quinta-feira, a Ministra do Meio Ambiente 
do Brasil, Izabella Teixeira, declarou, na 17ª Conferên-
cia das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, 
em Durban, na África do Sul, que o Brasil deseja ne-
gociar, o mais cedo possível, um tratado legal e obri-
gatório de redução das emissões de gases do efeito 
estufa para todos os países, além da prorrogação do 
Protocolo de Kyoto. 

Na prática, o Brasil defende a criação de um 
novo regime de emissões de gases de efeito estufa 
com obrigações de regulação para todos os países 
a partir de 2020. A Conferência das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas está negociando um ins-
trumento que complemente o Protocolo de Kyoto. O 
primeiro período desse compromisso vence em 2012.

O Brasil tem metas voluntárias de reduzir de 
36,1% a 38,9% suas emissões até 2020 e, segundo 
estimativas, estará pronto para negociar um acordo 
global a partir de 2020.

São metas e acordos para garantir o direito hu-
mano à vida na Terra. Por entenderem dessa forma, 
milhares de pessoas se manifestaram durante a Con-
ferência do Clima, que termina hoje, dia 9. Cobraram 
justiça climática e ações contundentes para salvar o 
planeta contra o aquecimento global.

É um direito das futuras gerações a sobrevivência 
num Planeta saudável. É um direito de todos vivermos 
num Planeta mais tolerante com sua própria caracte-
rística de diversidade racial, sexual, social, religiosa 
e política.

Saudamos, aqui, a Declaração dos Direitos Huma-
nos e o Dia Internacional dos Direitos Humanos como 
datas de esperança renovada na completa inclusão do 
ser humano em seu próprio mundo de direito.

Dessa forma, Senador Paim, Srs. Senadores, 
telespectadores da TV Senado, saúdo o Dia Interna-
cional dos Direitos Humanos, que completa, amanhã, 
63 anos de sua declaração. Ao mesmo tempo, apre-
sento o esforço do Governo brasileiro no sentido de 
que a cada dia tenhamos um País mais aproximado 
daquilo que foi expresso na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos.

Nesse sentido, trabalhamos todos os dias com 
a Presidenta Dilma, assim como foi com o Presidente 
Lula e como tem sido com a nossa bancada de apoio 
no Senado Federal, para aprovarmos matérias que 
contribuam e que deem a governabilidade necessá-
ria para que a nossa Presidenta Dilma siga em frente, 
construindo mais justiça social, construindo igualdade 
entre as diversas classes e categorias do nosso País e, 
fundamentalmente, construindo um Brasil melhor para 

todos. Esse é o nosso objetivo central. E creio muito 
que a política é o grande espaço de realização e cons-
trução do que pode ser melhor para todos no Brasil. 

Tenho certeza de que nosso País tem desafios 
pela frente, porque temos muitas desigualdades, te-
mos muitas injustiças sociais, temos que realizar um 
combate à violência e a todo tipo de discriminação, de 
preconceito, o que não nos deixa ficar relaxados. Nós 
temos que ficar permanentemente atentos, em sentido 
de alerta, porque a luta continua, enquanto houver um 
brasileiro em busca de justiça. 

Queremos que os direitos humanos sejam ple-
namente respeitados, e tenho certeza de que todos 
os esforços estão sendo feitos pela Presidenta Dilma, 
pela nossa Secretária Nacional de Direitos Humanos, 
Maria do Rosário, e por todos os ministros e colabo-
radores diretos que atuam nessas áreas de Justiça e 
direitos humanos, para que o nosso Brasil seja cada 
vez melhor para todos. 

Muito obrigado, Senador Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Parabéns, Senador Anibal Diniz.
De imediato, passo a palavra ao Senador Ro-

mero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gosta-
ria de pedir a palavra pela Liderança do Governo, para 
fazer dois registros rápidos.

Quero agradecer inclusive ao Senador Lindbergh 
por ter me permitido usar a palavra para que eu possa 
fazer este registro.

O primeiro deles diz respeito à programação 
que foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira, 
Sr. Presidente, dando ciência à nova programação do 
PAC da Funasa, uma série de obras programadas pela 
Funasa para o próximo ano. E nós conseguimos uma 
vitória importante, ao incluir vários Municípios de Ro-
raima para obras fundamentais de abastecimento de 
água e também de melhorias sanitárias domiciliares. 
Serão mais de R$25 milhões investidos em Roraima, no 
próximo ano, pela Funasa, em obras de abastecimento 
de água, nos Municípios do Bonfim, do Cantá, de Ira-
cema, de Mucajaí, de Pacaraima, de São Luiz, várias 
delas inclusive obras importantes, adutoras que leva-
rão água efetivamente de qualidade para as cidades; 
e melhorias sanitárias domiciliares nos Municípios de 
Alto Alegre, Amajarí, Normandia e São João da Baliza.

Eu quero agradecer ao Presidente da Funasa, 
Dr. Gilson de Carvalho, que foi parceiro, e à SRI – nós 
fizemos a negociação –, e registrar o trabalho incan-
sável do Superintendente da Funasa em Roraima, Dr. 
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Marcelo Lopes, que fez um trabalho muito bom, no 
sentido de viabilizar, junto aos Municípios e junto ao 
Governo do Estado, essas obras que serão fundamen-
tais para melhorar a qualidade de vida da população 
dos Municípios do interior de Roraima.

Portanto, o PAC da Funasa será uma realidade 
no ano de 2012 e vai atender o Estado de Roraima 
com mais de R$25 milhões, com obras de abasteci-
mento de água e de saneamento, importantes para a 
nossa população.

Eu gostaria de fazer esse registro e também de 
fazer um segundo registro, rápido.

A Marinha do Brasil está se preparando para 
instalar sua agência em Roraima. Temos vários rios 
navegáveis, mas não havia ainda a instalação de uma 
Agência da Marinha do Brasil. O Capitão dos Portos da 
Amazônia Ocidental, Capitão-de-Mar-e-Guerra Odilon 
Leite de Andrade Neto, em conjunto com o Comandante 
da Marinha e o Ministro da Defesa, Celso Amorim, es-
tão tomando as providências para que Caracaraí, que 
é uma cidade-porto, possa receber essa agência. Ela 
é muito importante porque vai disciplinar o processo 
do tráfego fluvial em nosso Estado, vai fiscalizar esse 
tráfego fluvial que, sem dúvida nenhuma, precisa ser 
disciplinado. 

Gostaria de fazer o registro para dizer que con-
seguimos – já está em obras – a construção do Porto 
de Caracaraí. A cidade-porto de Caracaraí era uma 
cidade denominada porto, mas não tinha efetivamente 
um porto. Nós estamos construindo, e sua construção, 
sem dúvida, vai possibilitar que a Marinha do Brasil se 
instale em condições muito melhores. 

Quero agradecer ao Ministro da Defesa, ao Co-
mandante da Marinha e ao Capitão-de-Mar-e-Guerra 
Odilon de Leite Andrade, que é o Capitão dos Portos da 
Amazônia Ocidental, por essa ação efetiva de instalar 
em Roraima um Comando da Marinha, uma agência 
que vai fiscalizar o tráfego de embarcações e fazer o 
controle de embarcações em nosso Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – V. Exª será atendido, na forma do Regimento, 
Senador Romero Jucá, Líder do Governo.

Com a palavra o Senador Lindbergh Farias, pelo 
tempo que for necessário. 

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – 
Sr. Presidente, tenho pouco tempo. Tenho uma tarefa 
difícil, que é a de entrar em um debate sobre política 
econômica, os desafios do Brasil. Tenho pouco tempo, 
tenho menos de dez minutos.

Sr. Presidente, dificilmente leio artigos que são 
publicados, mas esse é muito importante. É um artigo 
do jornalista Ribamar Oliveira no Valor Econômico de 
ontem. O debate sobre a posição do Banco Central de 
baixar as taxas de juros, no dia 31 de agosto – baixou 
meio ponto –, foi muito intenso aqui nesta Casa. Neste 
Senado Federal não foram poucos os que se levantaram 
dizendo que o Banco Central estava abrindo mão da 
estabilidade monetária. Nem foram poucos os analistas 
econômicos, os jornalistas que atacaram o Presidente 
do Banco Central, Alexandre Tombini. 

Pois bem, hoje, quando a gente vê os números 
do trimestre, vê quanto foi acertada aquela decisão 
do Banco Central. E, também, o agravamento da cri-
se econômica internacional. Tenho dito que foram dois 
fatos: aquela decisão do Banco Central, no dia 31 de 
agosto; e também a Presidenta Dilma Rousseff, se an-
tecipando ao agravamento da crise em setembro, no 
dia 2 de agosto, ter lançado o Plano Brasil Maior, com 
uma série de iniciativas para proteger a nossa indústria, 
o nosso mercado interno, para estimular a inovação.

Pois bem, eu volto ao tema da reunião do Banco 
Central, que foi uma reunião histórica, e esse artigo do 
jornalista Ribamar Oliveira traz luz para outra questão. 
Começa ele falando:

Os dados sobre o comportamento da 
economia brasileira no terceiro trimestre deste 
ano, divulgados na terça-feira pelo IBGE, jo-
garam luz sobre um debate que agitou o país 
por alguns meses. No fim de agosto, o Banco 
Central (BC) mudou a trajetória de sua política 
monetária e reduziu a taxa de juros. A reação 
quase generalizada dos analistas do mercado 
foi de crítica contundente à decisão da auto-
ridade monetária, com algumas insinuações 
de que o Banco Central teria se submetido ao 
jogo político.

Hoje, duas coisas estão mais claras: o 
mercado fez o movimento de redução dos juros 
antes do Banco Central e, sabe-se agora pelo 
IBGE, a economia já estava em franca desa-
celeração no momento em que isso ocorreu. 
Tanto o mercado quanto o Banco Central fize-
ram, portanto, a mesma leitura dos dados que 
dispunham e que apontavam um esfriamento 
significativo da atividade econômica, resultan-
te das medidas adotadas pelo governo para 
controlar a inflação.

Aí ele traz um gráfico e esse gráfico mostra o que 
lerei em seguida: 
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uma comparação entre a curva de juros 
do mercado e a trajetória da meta para a taxa 
Selic. No início de agosto, o mercado começou 
a reduzir os juros. Ao longo do mês, o movi-
mento foi se acentuando, de tal forma que no 
momento em que o Banco Central diminuiu 0,5 
ponto percentual (de 12,5% para 12% ao ano), 
o mercado já operava com juros em torno de 
11,20% ao ano”. [Continua Ribamar Oliveira] 

“Se o movimento feito pelo Banco Central 
surpreendeu boa parte dos analistas, o mesmo 
não se pode dizer das tesourarias dos bancos. 
Elas já operavam com taxas em queda. Não 
é a primeira vez que ocorre esse descompas-
so entre os departamentos econômicos das 
instituições financeiras e suas tesourarias e, 
provavelmente, não será a última.

Achei extremamente importante esse fato. Apesar 
de haver aquela histeria toda de alguns analistas, de 
alguns parlamentares, você veja que o mercado esta-
va na frente; quando o Banco Central baixou de 12,5 
para 12, o mercado estava operando a 11,20.

Então, eu fiz questão de registrar isso aqui por-
que os números desse terceiro trimestre preocupam, 
mas tenho muita confiança na retomada do crescimen-
to econômico com força no próximo. O mercado está 
estimando um crescimento de 3,5%, mas o Governo e 
a Presidenta Dilma estão querendo perseguir a meta 
de crescimento de 5%. Nós sabemos das dificuldades, 
sabemos que isso não é fácil, mas vamos perseguir 
essa meta de chegar a 5%.

O Secretário-Executivo Nelson Barbosa, há duas 
semanas, na Fundação Getúlio Vargas, fez uma ex-
posição em que mostrava os argumentos para sus-
tentar a possibilidade de crescimento de 5%. Falava 
o Secretário Nelson Barbosa do aumento do salário 
mínimo em 14%, que vamos ter agora em janeiro; da 
desoneração do supersimples; das desonerações do 
Plano Brasil Maior; do impacto da redução da Taxa 
Selic; do desarmar das medidas macroprudenciais, 
também agora, abrindo espaço novamente para o cré-
dito; da elevação do investimento público, após ajustes 
nas reprogramações realizadas em 2011; do PAC 2, 
do Minha Casa Minha Vida 2; da Copa de 2014; e da 
política fiscal neutra e retomada sustentável da expan-
são do crédito livre de que falei aqui.

Outro economista que eu queria citar – inclusive 
publicou um artigo no jornal Valor Econômico, mas que 
tem dado boas contribuições neste debate –, escreveu 
aqui sobre dez itens que, segundo ele, sustentam a 

tese de que o Brasil pode ter um crescimento robusto 
em 2012.

E quero ler a tese do economista Alexandre 
Marinis:

Diante da ameaça de contágio da crise 
internacional e do crescimento zero [neste tri-
mestre] do Produto Interno Bruto (PIB) brasilei-
ro no terceiro trimestre ante o segundo trimes-
tre com ajuste sazonal, os agentes econômicos 
se questionam sobre a margem de manobra e 
a viabilidade de o governo brasileiro estimular 
um ritmo de crescimento relativamente robus-
to para a economia em 2012. Este artigo [de 
Alexandre Marinis] apresenta dez argumentos 
com o intuito de enriquecer o debate:

1) Juros menores. No último consenso 
compilado pelo Banco Central (BC), em 2 de 
dezembro, o mercado ainda projetava uma 
Selic média de 9,88% para 2012. Já parece 
claro, no entanto, que a Selic poderá encerrar 
2012 em 9,5% ou até mesmo abaixo disso. [O 
Itaú está presente 9%.] Entre as instituições 
com maior grau de acerto na projeção dos ju-
ros, o chamado Top 5, o consenso para a taxa 
Selic ao final de 2012 já se encontra em 9,5% 
e o mercado futuro tem apresentado viés de 
baixa. (...)

2) Reforço do crédito. No primeiro se-
mestre de 2011, o governo adotou uma série 
de medidas para restringir o crédito e evitar o 
sobreaquecimento da economia e o descon-
trole inflacionário. Agora, essas restrições co-
meçam a ser desmontadas para impedir uma 
desaceleração muito acentuada da atividade 
econômica. 

Em 11 de novembro, foram reduzidas as 
exigências de capital dos bancos na conces-
são de empréstimos de até 60 meses. [Essas 
haviam sido as medidas macroprudenciais de 
dezembro do ano passado e que o Governo 
está desarmando.] Em 30 de novembro, entre 
uma série de medidas, o governo reduziu de 
3% para 2,5% a alíquota anual do IOF sobre 
crédito para pessoas físicas e zerou o IOF para 
investimentos estrangeiros em ações e em 
debêntures com prazo superior a quatro anos.

Além da discricionariedade para prorro-
gar ou aprofundar medidas como essas, o go-
verno ainda pode reduzir parte dos depósitos 
compulsórios estacionados no Banco Central. 

DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL184



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 53337 

Esses depósitos somam R$ 440 bilhões e sua 
eventual redução teria importante efeito mul-
tiplicador sobre a disponibilidade de crédito 
na economia.

3) Incentivos tributários. Aliado aos estí-
mulos creditícios, o governo também pode am-
pliar ou prorrogar incentivos tributários visando 
reduzir o custo de produção e comercialização 
de determinados bens. Exemplos nesse sen-
tido incluem as desonerações já anunciadas 
no âmbito do Programa Brasil Maior (têxteis, 
calçados, móveis e software) e a reintrodução 
de incentivos utilizados em 2008 (como a re-
dução do IPI para a linha branca) (...)

Sr. Presidente, eu lamento a falta de tempo, por-
que eu precisaria aqui de mais uns quinze minutos para 
aprofundar esse debate sobre a nossa...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– De minha parte, estão garantidos até vinte.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Eu agradeço muito, mas quero pedir desculpas e volto 
a esse tema aqui na próxima semana.

Esse debate é importantíssimo. Estou confian-
te – e muito – de que nós vamos, até pela condução 
firme da nossa Presidenta Dilma Rousseff, aqui, no 
Brasil, ao contrário da Europa, dessa crise econômica 
européia, que é uma crise política também... No meio 
dessa crise de natureza recessiva, as políticas dos 
Estados nacionais lá, neste momento, são os conhe-
cidos planos de austeridade: corte de gastos públicos, 
demissões. Então, falta decisão política também nessa 
crise da Europa. Aqui, há um compromisso, por parte 
do Governo da Presidenta Dilma.

Sabemos que a grande conquista do governo do 
Presidente Lula foi colocar 39 milhões de brasileiros na 
classe média, 30 milhões saíram da extrema pobreza. 
Criamos esse grande mercado de consumo de massas 
e não vamos deixar essas pessoas que conquistaram 
esse espaço retroceder, não vamos admitir aqui, no 
Brasil, que ninguém que conquistou esse espaço e 
passou para a classe média retroceda, deixe a classe 
média. Esse é o objetivo estratégico do Governo da 
Presidenta Dilma, que está comprometidíssima com 
o crescimento do próximo ano. 

Quero mostrar aqui, na próxima reunião, e quero 
voltar a esse artigo do Economista Alexandre Marinis, 
que traz dez pontos que mostram que o Brasil pode 
crescer de forma robusta no próximo ano. 

Mas, quero destacar, para concluir, principalmente 
esta, a clareza, a firmeza política do nosso projeto. O 

Brasil cresceu no governo do Presidente Lula, e cres-
ceu porque houve inclusão social. Esse é o nosso ca-
minho; daqui, não vamos arredar pé. Uma das grandes 
vitórias do Governo do Presidente Lula foi ter quitado 
as suas dívidas com o Fundo Monetário Internacional. 
Quando a Christine Lagarde veio ao Brasil, na sema-
na passada, veio pedir dinheiro emprestado ao Brasil 
e discutir com a Presidenta Dilma o cenário da crise 
econômica internacional. E o recado da Presidenta era 
muito claro: termos que crescer, não podemos comba-
ter recessão com políticas de austeridade.

Por isso, quero encerrar, interrompendo o meu 
pronunciamento no meio, por falta de tempo, agrade-
cendo a V. Exª, Senador Paulo, mas houve muitos pro-
nunciamentos num dia de sexta-feira, acho interessante 
que o Senado também neste dia, tenha esse espaço 
para o debate político, e os Senadores querem mais 
tempo para fazerem suas falas, mas isso acabou pre-
judicando o que eu tinha preparado. Mas, com certeza, 
voltarei na próxima semana. V. Exª sabe que este é um 
tema que tem me apaixonado porque entendo. Muita 
gente discute economia como se não tivesse nada a 
ver com a vida do povo. Acho que a diferença do Pre-
sidente Lula foi essa do caminho da Presidenta Dilma, 
a discussão desta crise toda, estamos fazendo sob a 
perspectiva do emprego, e o recado que a Presidenta 
Dilma dá com muito força é o seguinte: este País não 
vai recuar nas suas conquistas, vamos continuar in-
cluindo mais gente, não vamos aceitar que esta crise 
econômica internacional retire justamente essas con-
quistas que o povo teve no Governo do Presidente Lula.

Então, busca do pleno emprego, formalização no 
mercado de trabalho, tudo isso está junto nesse debate 
econômico, e tenho muita confiança em que o Brasil 
– houve uma saída brasileira na crise de 2008 – vai 
ser uma referência nesse debate da crise econômica 
internacional, principalmente, pela firmeza da nossa 
Presidente Dilma Roussef.

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

– Muito bem, O Senador Lindbergh Farias fez seu pro-
nunciamento e não o concluiu, porque tem um exame 
a fazer neste momento, com hora marcada.

Eu iria fazer meu pronunciamento da tribuna, mas 
como o Senador Crivella também foi ao médico, eu o 
farei aqui da Presidência juntamente com os informes 
que eu tenho de dar. Esperamos que, durante esse 
período, ele retorne para que faça seu pronunciamento.

Quero destacar que teremos, a partir de segun-
da-feira, a III Conferência Nacional de Políticas para 
as Mulheres. A sessão de abertura vai ser às 21h, a 
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aprovação do regulamento dessa III Conferência Na-
cional de Políticas para as Mulheres. Senadora Ana 
Rita, que é Vice-Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos, a que eu presido, representará a Comissão 
nesse evento. 

Quero também destacar que, no dia de hoje, já 
que amanhã será o Dia Internacional dos Direitos Hu-
manos, teremos, por iniciativa da Secretaria de Direi-
tos Humanos da Presidência da República, um gran-
de evento, com a presença da Presidenta Dilma, a se 
realizar no Palácio do Planalto, onde será entregue às 
personalidades o prêmio Direitos Humanos 2011. Eu 
recebi o convite da Ministra de Estado, Chefe da Secre-
taria de Direitos Humanos da Presidência da República. 

Diz o ofício:

Assunto: cerimônia de entrega do prêmio 
Direitos Humanos 2011.

A Secretaria de Direitos Humanos da Pre-
sidência da República tem a honra de convidá-
-lo para a entrega do prêmio Direitos Humanos 
de 2011 em cerimônia, presidida pela Excelen-
tíssima Senhora Presidenta da República, a 
realizar-se nesse dia 09 de dezembro de 2011, 
no salão nobre do Palácio do Planalto, Brasília.

Instituído por decreto presidencial em 08 
de setembro de 1995, o prêmio Direitos Huma-
nos é considerada a mais importante outorga 
do Governo brasileiro no campo dos direitos 
humanos, sendo composto por um certificado 
assinado pela Presidenta da República e por 
uma obra de arte entregues às pessoas ou 
entidades públicas ou privadas que se desta-
caram na promoção, na defesa e no combate 
às violações dos direitos humanos.

Quero também informar que foi aberto ontem em 
Garibaldi, Rio Grande do Sul, dia 8, o chamado Natal 
Borbulhante de 2011, uma das mais tradicionais festas 
natalinas do Rio Grande, este ano com shows e fei-
ras. O tema deste ano é “O Natal do Sabor”. Presente 
no evento, na abertura, o prefeito Cirano, o Deputado 
Federal Henrique Fontana, representando a Câmara 
dos Deputados, Secretários de Estado, vereadores, 
a rainha da Fenachamp, Monique Ferranti Berté, as 
princesas Daniela Mânica e Heloisa Sartori Villa e, 
ainda, os que organizaram, a comissão organizado-
ra desse magnífico evento, que quero destacar aqui: 
Gilmar Barté, Gilberto Pedrucci, Adilson Fra, Jéfferson 
Miotti e Ivan Brugalli. Infelizmente, não pude estar pre-
sente, mas aqui destaco a importância desse evento 
para o qual havíamos sido convidados. Destaco tam-

bém o lançamento ontem do livro Donos do Poder, 
do Vereador de Caxias, Rodrigo Beltrão. O Flexa me 
representou nesse evento.

Passo agora, neste momento, enquanto aguardo 
a chegada do Senador Crivella, a fazer o nosso pro-
nunciamento em nome da Comissão de Direitos Hu-
manos, já que amanhã, dia 10 de dezembro, é o Dia 
Internacional dos Direitos Humanos. Começo dizendo, 
senhores e senhoras, que a luz de algumas pessoas 
que passam pelo mundo invade cidades, vilas, aldeias 
e, mais importante, ainda, invade os corações de for-
ma intensa. 

Foi assim em relação ao Papa João Paulo II, um 
ser ímpar, amável, generoso, mas também firme e 
resoluto. O carisma desse grande líder cristão foi in-
contestável. Ele foi, sem dúvida, o símbolo da paz no 
mundo. Um líder que soube dialogar com todas as reli-
giões, que olhou de frente para o ecumenismo. Estava 
na sua caminhada, marcada com muita firmeza, a luta 
em defesa dos direitos humanos do mundo. 

Assim como ele, em matéria de direitos humanos, 
obrigo-me aqui, com muito carinho, a destacar outro 
grande líder da nossa história, o Pastor Martin Luther 
King, filho primogênito de uma família de negros norte-
-americanos. Ele lutou pelos direitos civis nos Estados 
Unidos, lutou contra a segregação racial e adotou a 
filosofia de não violência, inspirado em outro grande 
líder chamado Gandhi. 

Ambos foram líderes pacifistas. Gandhi foi a prin-
cipal personalidade da independência da Índia. Der-
rotou o Império britânico pregando a paz e os direi-
tos humanos. Mahatma (que significa “grande alma”) 
Gandhi desejava que a paz reinasse entre hindus e 
muçulmanos, entre indianos e ingleses. E sua luta foi 
toda baseada na não violência, ou seja, nos direitos 
humanos.

Martin Luther King, assim como o Papa João 
Paulo II e Gandhi, foram homens de grande valor, que 
acreditavam na paz como ideal de vida entre os seres 
humanos. Paz que traz consigo o respeito, a supressão 
da indiferença quanto ao sofrimento alheio. Paz que 
vence o triste espetáculo persistente da pobreza que 
atinge, infelizmente, grande parte da população mundial.

Entre as mensagens que João Paulo II deixou, 
temos esta: 

Que ninguém se iluda de que a simples 
ausência de guerra, mesmo sendo tão dese-
jada, seja sinônimo de uma paz verdadeira. 
Não há verdadeira paz sem vir acompanhada 
de igualdade, verdade, justiça e solidariedade.
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Martin Luther King enfatizou: 

Nós nunca estaremos satisfeitos enquan-
to o negro [o pobre] for vítima dos horrores 
indizíveis da brutalidade policial. 

Nós nunca estaremos satisfeitos enquan-
to nossos corpos, pesados com a fadiga da 
viagem, não puderem ter hospedagem nos 
motéis das estradas e nos hotéis das cidades.

Nós não estaremos satisfeitos enquanto 
um negro [um pobre] não puder votar no Mis-
sissipi e um negro em Nova Iorque acreditar 
que ele não tem motivo para [se revoltar e 
possa ter sim o direito de] votar.

Não, não, nós não estamos satisfeitos e 
nós não estaremos satisfeitos até que a justiça 
e a retidão rolem abaixo como águas de uma 
poderosa correnteza.

Terminarei meu discurso na tribuna e o Senador 
Crivella assume a Presidência neste momento. 

O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Marcelo Crivella.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – O Se-
nador Crivella, como havia combinado comigo, retorna 
para que eu faça o meu pronunciamento da tribuna. 
Depois, eu assumirei a Presidência para que ele faça 
o seu pronunciamento.

Eu falava, aqui, Senador Crivella, das palavras 
de Martin Luther King, o grande pastor, que eu sei que 
V. Exª conheceu. Ele disse, um dia, o que eu repito e 
vou concluindo:

Nós não estaremos satisfeitos enquanto um negro 
e um pobre não puder votar no Mississipi e um negro 
em Nova York acreditar que ele não tem motivo para 
votar. Não, não, nós não estamos satisfeitos e nós não 
estaremos satisfeitos até que a justiça e a retidão ro-
lem abaixo como águas de uma poderosa correnteza.

Estou fazendo o meu discurso em homenagem 
a amanhã, Dia Internacional dos Direitos Humanos.

Eu falei do Papa, falei, agora, do pastor, falo de 
Gandhi.

Gandhi afirmava: 

A minha vida é um todo indivisível, e to-
dos os meus atos convergem uns nos outros, 
e todos eles nascem do insaciável amor que 
tenho para com toda a humanidade (...) Uma 
civilização é julgada pelo tratamento que dis-
pensa [àqueles que são discriminados].

Senhoras e senhores, meus amigos e minhas 
amigas, esses nomes que citei e aos quais eu poderia 
somar outros, como Zumbi, como Sepé Tiaraju, eram 
lutadores em favor da causa dos direitos humanos. Eles 
inspiraram e inspiram nossas vidas e nos convidam a 
viver em harmonia e igualdade com todos.

Amanhã será 10 de dezembro e comemorare-
mos o Dia Internacional dos Direitos Humanos, pois 
nesse mesmo dia, em 1948, a Assembleia Geral das 
Nações Unidas proclamava a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos.

Sr. Presidente Crivella, eu estou concluindo mais 
um ano de trabalho intenso como Presidente da Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação Participati-
va. Assim como já havia acontecido na minha primeira 
legislatura, quando também fui Presidente da CDH, a 
alegria de desenvolver trabalhos importantes naque-
la Comissão, para mim, foi enorme. Reunir e discutir 
com índios, com negros, com brancos, com ciganos, 
com idosos, com a juventude, com as mulheres, com 
as crianças, com as pessoas com deficiência, enfim, 
lá, dialoguei, em cerca de 110 reuniões, com todos os 
setores da sociedade.

A Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa realizou, no decorrer de 2011, 106 reu-
niões; 21 delas foram deliberativas, outras 85 foram 
audiências públicas; 89 proposições foram colocadas 
em pauta e elas resultaram em 43 projetos aprovados 
na CDH.

Sr. Presidente, poderia destacar aqui o projeto 
que altera o art. 2o da Lei n° 7.853, de 24 de outubro 
de 1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas com 
deficiência, para prever incentivo ao empreendedo-
rismo. Poderia destacar também o Projeto de Lei do 
Senado n° 201, de 2010, que estende para 31 de julho 
de 2020 o prazo de isenção do Imposto sobre Produ-
tos Industrializados na aquisição de automóveis para 
utilização no transporte autônomo de passageiros de 
pessoas portadoras de deficiência.

Também tive a grata satisfação de lá ver inúme-
ros projetos relatados, como o do Senador Vicentinho 
Alves, que quer garantir a Secretaria Nacional dos Po-
vos Indígenas. Como outro, do Senador Zambiasi, que 
cria o Fundo Nacional de proteção aos trabalhadores 
da Fumicultura (FNF), com a finalidade de proteger os 
trabalhadores do setor e estimular a diversificação de 
atividades econômicas nas áreas cultivadas com ta-
baco. Poderia lembrar aqui de um outro também, que 
vai na mesma linha, que fortalece o atendimento prefe-
rencial, sempre, para pessoas com deficiência, idosos, 
tanto na educação, como na saúde, como na justiça.
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Sr. Presidente, passaram pela CDH, neste ano, 
inúmeras pessoas que traziam demandas individuais 
ou coletivas. Pessoas que queriam espaço para expor 
suas ideias e debatê-las com franqueza.

Eu diria que a Comissão de Direitos Humanos 
se tornou uma verdadeira trincheira dos movimentos 
sociais do Brasil no Congresso Nacional. Todos sabem 
que a nossa jornada inclui a defesa dos idosos, como 
eu dizia, das pessoas com deficiência, dos negros, dos 
índios, dos ciganos, das mulheres, dos jovens, brancos, 
negros, pobres, trabalhadores, sindicalistas, que lutam 
por causas justas e também – por que não dizer? – por 
remuneração justa; dos aposentados que sofrem com 
o arrocho salarial. Poderíamos nos lembrar dos nos-
sos aposentados do Aerus, que, com a falência pela 
má administração e a não fiscalização do Governo na 
época, fez com que quem ganhava R$12 mil, R$13 mil 
por mês, como um comandante, esteja ganhando hoje 
um salário mínimo. E a Comissão está pressionando 
junto ao Executivo e até mesmo articulando junto ao 
Supremo Tribunal Federal, para que se faça justiça e 
eles voltem a receber aquilo a que têm direito.

Sr. Presidente, Senador Crivella, as audiências 
públicas que realizamos deram palco a quem não tem 
palco, e muitos que normalmente não encontram es-
paço para compartilhar suas dificuldades tiveram ali 
espaço, na Comissão de Direitos Humanos.

Estamos escrevendo um livro sobre essa Comis-
são e vamos lançá-lo ainda no início do ano. O livro 
é inspirado em outro que lancei há dois anos sobre o 
trabalho daquela Comissão, quando estive na Presi-
dência e que levou o título O Cantar dos Pássaros 
nas Manhãs do Brasil. Lançaremos “o cantar dos 
pássaros nas manhãs, nas tardes e nas noites do Bra-
sil”, a partir da conclusão dos trabalhos sob a minha 
Presidência lá na Comissão.

Sr. Presidente, por exemplo, dos bons debates 
que fizemos, logo no início dos trabalhos, houve um 
importante sobre os incidentes que acontecem no 
nosso País, e eu lembrava do Rio Grande. Dizia eu: 
“A liberdade de pedalar. O vento batendo no rosto ao 
compasso dos pedais ágeis, que se movem pelo im-
pulso daquele ser totalmente tomado pela sensação 
de liberdade. Pedalar é assim”. Muitas vezes, os que 
andam de bicicleta, que pedalam, não são respeita-
dos pelos ônibus, pelos caminhões e por aqueles que 
dirigem os seus automóveis.

Enfim, em homenagem aos ciclistas, eu diria: 
pedalar é assim; a energia dá propriedade ao movi-
mento; árvores, prédios, pessoas vão ficando ao largo, 
e a bicicleta avança, muitas vezes, com medo, com 

incerteza, com desconfiança. O ímpeto deseja acom-
panhar o percurso, mas as lembranças de acidentes 
infelizes o impedem.

Porto Alegre vivenciou, em 28 de fevereiro, um 
cenário de violência no trânsito, quando, durante um 
passeio ciclístico, aconteceu um atropelamento cole-
tivo. A população ficou indignada, com razão.

A Comissão de Direitos Humanos foi solidária e, 
em 3 de março, abriu suas portas para receber uma 
comissão de ciclistas da Organização Não Governa-
mental Rodas da Paz, que foi expor suas ações em prol 
de um trânsito seguro para todos, em especial dando 
atenção para os usuários da bicicleta. Eles levaram 
dados, Sr. Presidente, de que, do total de bicicletas 
circulando no País, 50% são usadas em substituição 
a veículos poluidores, ou seja, são pessoas que vão 
ao trabalho, à escola, à faculdade, à igreja, aos seus 
afazeres, pedalando.

Na ocasião, os ciclistas entregaram um manifesto 
em que sugeriram ações como a construção de ciclo-
vias – mais ciclovias –, a elaboração de ações edu-
cativas e de fiscalização, além da punição para quem 
comete crimes de trânsito.

Não resta dúvida, é preciso que se construam 
mais vias próprias para ciclistas, para que eles possam 
transitar sem medo, mas é preciso, além disso, que se 
construam vias de respeito às escolhas de cada um.

Ah, as escolhas! Elas são tão particulares! E que 
mundo mágico será esse quando elas finalmente fo-
rem acolhidas e quando se compreender, enfim, que 
há espaço para todos e que ele pode ser compartilha-
do em perfeita harmonia! Depende somente de nós.

Sr. Presidente, foi muito bom, para mim, compar-
tilhar espaço, tempo e vivências nas inúmeras audiên-
cias feitas. Audiências, por exemplo, sobre a Comissão 
da Verdade, sobre a discriminação racial, sobre as 
cotas, sobre os autistas, sobre a violência no trânsito, 
sobre os ciganos, sobre a contaminação lá de Santo 
Amaro, na Bahia – uma cidade inteira contaminada e 
nada é feito; as pessoas morrem, e as crianças nas-
cem praticamente com a metade do corpo –; sobre os 
medicamentos inibidores de apetite, sobre a integração 
econômica da América do Sul, sobre a erradicação 
do trabalho escravo, sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, sobre a CLT, sobre os direitos humanos, 
sobre política para as mulheres, sobre a cidadania 
LGBT, sobre a violência contra os professores, sobre 
o Estatuto do Motorista, sobre a liberdade religiosa – 
que ninguém seja discriminado por motivo nenhum –, 
sobre as pessoas com deficiência, enfim, foram tantas 
audiências públicas que aqui não posso citar todas.
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Cito alguns encaminhamentos rápidos: primeiro, 
foi proposta uma mobilização nacional para acabar 
com a miséria no Brasil e a criação de uma autorida-
de pública para promover a inclusão social, mediante 
os encaminhamentos lá realizados.

O projeto que contempla direitos a autistas, de 
minha autoria, foi relatado pela Senadora Ana Rita, foi 
aprovado por unanimidade aqui, no Senado, e está na 
Câmara. Dirigentes das entidades representativas dos 
autistas do DF e do Brasil, como Corde e o Movimento 
Orgulho Autista Brasil, festejaram numa alegria Ímpar.

A CDH ouviu representantes também de diver-
sos segmentos envolvidos na área do transporte, e, 
depois de ouvi-los, foi formado um grupo de trabalho 
para discutir a aprovação do Estatuto do Motorista, 
que é de nossa autoria. Desse debate surgiu também 
a aprovação da regulamentação da profissão de mo-
torista do transporte terrestre, que, mediante acordo, 
o Senado votará ainda na semana que vem.

Podíamos destacar ainda que, na audiência pú-
blica sobre trabalhadores experientes, sugerimos a 
criação de um cadastro nacional pelas redes sociais, 
Internet, com o nome dos trabalhadores experientes de 
todo o País, com a finalidade de colocar esses profissio-
nais com mais de 40, 45 anos no mercado de trabalho.

Outra proposta aprovada que sugerimos foi o 
Projeto de Lei nº 6.930, de 2006, que tramita agora 
na Câmara e receberá o nome de Lei Jefferson Péres, 
nosso querido Senador do PDT, falecido, que foi um 
dos pioneiros a tratar desse tema.

Ao final da audiência pública em que homenage-
ávamos os trabalhadores domésticos, apresentamos 
sugestão da redução do percentual pago à Previdência 
na contratação do trabalho doméstico, que, felizmente, 
hoje, já é lei, já que foi incluída numa medida provisória.

Na audiência que celebrou os 120 anos da ins-
peção do trabalho no Brasil, foi confirmada a contra-
tação dos auditores fiscais aprovados em concurso do 
Ministério do Trabalho em 2010 e também a realização 
de novo concurso em 2012, para preencher 600 va-
gas. A informação nos foi assegurada pelo Ministério 
do Trabalho.

Na ocasião, destacamos que a Comissão já havia 
enviado ofício ao Ministério do Trabalho pedindo a con-
tratação dos aprovados, o que felizmente aconteceu.

Quando da realização da audiência pública que 
tratou da violência contra os professores, citamos os 
dois projetos que apresentamos para combater a vio-
lência e buscar a cultura de paz nas escolas. 

Enfim, Sr. Presidente, foram muitas as delibera-
ções no transcorrer deste ano e, novamente, foi muito 

gratificante estar à frente da CDH, tratando de todos 
esses temas, ouvindo as pessoas e dividindo com 
elas pontos importantes, em cada tema. Eu diria que 
foi bom demais.

A CDH buscou ser esse espaço aberto a todos e 
a todas, valendo-se da igualdade de oportunidades em 
que tanto acredito, valendo-se das palavras de outro 
grande líder, o estadista africano Nelson Mandela, que 
foi Presidente da África do Sul. Disse ele, um dia: “So-
nho com o dia em que todos levantar-se-ão e compre-
enderão que foram feitos para viverem como irmãos”.

Eu também sonho com esse dia, Sr. Presidente.
Esses homens especiais que citei ao longo do 

meu pronunciamento deixaram seus nomes gravados 
na história e nos corações, em todos os tempos, porque 
clamam por igualdade, por justiça e por fraternidade e 
por políticas de direitos humanos.

E eu não poderia encerrar sem lembrar o maior 
revolucionário de todos os tempos, maior líder dos di-
reitos humanos na história, eu diria, não só do planeta 
Terra, na história do Universo. Falo aqui de Jesus, o 
Mestre dos Mestres, o grande pregador do amor ao 
próximo. Deus, que é absolutamente tudo, que é a 
própria paz, verdade e justiça, ensinou e disse: “Tudo 
o que desejais que vos façam fazei-o também vós a 
eles, pois é nisso que consistem as Leis e os Profe-
tas”. Ou seja, faça ao próximo aquilo que gostaria que 
fizessem a você. 

Agradeço de coração, Sr. Presidente, a todos os 
Senadores e Senadoras que integraram a Comissão de 
Direitos Humanos e a todos que por lá passaram para 
contribuir com os trabalhos. A todos os funcionários 
do meu gabinete que deram a sua contribuição, tanto 
aqui de Brasília como do Rio Grande do Sul. A todos 
os funcionários do Senado da República, especialmen-
te os que trabalharam diretamente na Comissão. E na 
figura de V. Exª, Senador Crivella, agradeço a todos os 
Senadores da Casa, mas, claro, especialmente àqueles 
que fazem parte da Comissão. E V. Exª sempre esteve 
presente, colaborando para que pudéssemos limpar a 
pauta, inclusive no dia de ontem. 

Assim, mais uma vez, quero agradecer porque 
pedi a V. Exª, à Senadora Marta Suplicy e aos demais 
Senadores que o PL nº122, o mais polêmico, fosse o 
último, embora não fosse terminativo. Se os senhores 
quisessem, poderiam dizer: “Não, Paim, não é termi-
nativo, vamos votar em primeiro lugar”. Mas todos con-
cordaram e votamos os projetos que estavam acumu-
lados. Votamos praticamente todos os terminativos e 
os não terminativos, e, por uma medida de bom senso, 
com a concordância de todos, continuaremos discutin-
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do o PL nº 122, para construir uma redação na linha 
do combate de toda a intolerância, para votarmos no 
ano que vem.

Agradeço demais também a todas e a todos que, 
convidados para serem painelistas, lá estiveram. Re-
pito: agradeço à equipe da CDH, que não mediu es-
forços, nas audiências que fizemos, tanto aqui como 
também nos Estados. 

Enfim, é uma honra e uma alegria poder dizer, 
hoje, 9 de dezembro, véspera do dia 10, o Dia Interna-
cional dos Direitos Humanos, que agradeço ao Senado 
da República por ter me contemplado, pela segunda 
vez, com o direito de presidir a Comissão de Direitos 
Humanos do Senado da República. Não quero dizer 
que essa Comissão é a mais importante do Congres-
so Nacional, pois todas são importantes. Mas a Co-
missão que trata dos direitos humanos é olhada por 
todos nós Senadores com um carinho muito grande, 
porque ela trata disto: dos direitos das pessoas, dos 
direitos humanos.

Vida longa à Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, que também faz aniversário amanhã. Vida 
longa a essa data histórica que é o Dia Universal dos 
Direitos Humanos. Que a paz, o amor, a fraternidade, 
a solidariedade, como pediu Jesus, estejam sempre 
no coração, na alma e na mente de todos os homens 
e mulheres do Planeta e – por que não dizer? – do 
Universo. Não sabemos se em outros planetas tam-
bém existe vida.

Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Senador Crivella, V. Exª que tam-

bém é um símbolo na luta pelos direitos humanos.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/

PRB – RJ) – Muito obrigado, Senador Paim. Foi uma 
honra ter trabalhado ao lado de V. Exª neste 2011. 

Quero, também, aqui, enaltecer o trabalho extra-
ordinário que V. Exª faz nesta Casa, reconhecido por 
todo o Brasil e pela dama ilustre que é minha mãe, 
que lhe assiste, com muito carinho, todos os dias na 
TV Senado. 

Sou, desta tribuna, devotadamente, a favor dos 
direitos humanos. Que Deus o abençoe e que V. Exª 
possa estar sempre ao nosso lado, Senador Paim, 
dirigindo-nos, liderando-nos nesta luta, que não tem 
fim, pela dignidade da pessoa humana.

V. Exª poderia assumir a Presidência?

O Sr. Marcelo Crivella deixa a cadei-
ra da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Neste momento, passamos a palavra ao Se-
nador Crivella, que, gentilmente, embora tivesse um 
compromisso fora, atendeu ao meu apelo e voltou para 
que eu pudesse falar da tribuna.

Agora, S. Exª fará o seu discurso.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Srs. Te-
lespectadores da TV Senado, Srs. ouvintes da Rádio 
Senado, Sr. Presidente Paim, V. Exª me comoveu por-
que, quando citou os grandes líderes da humanidade, 
como Martin Luther King, V. Exª falou muito bem, mas 
quando terminou citando Jesus, V. Exª deu ao seu dis-
curso uma dimensão divina. Não podemos deixar apa-
gar no coração dos brasileiros Aquele que, eu diria, foi 
réu sem pecado. Mesmo na cruz, sorriu, perdoou. E, 
ao mundo perdido, o caminho foi Ele quem mostrou. 
Ele não teve TV, nem jornal, nem rádio, mas, eu digo, 
no show desta vida, Ele foi o principal. Conquistou as 
multidões, na verdade, com a força do amor. E mesmo 
cansado, ferido, jamais blasfemou. 

Ele foi réu sem pecado; sorriu, perdoou e, como 
eu disse, ao mundo perdido o caminho Ele mostrou. Ele 
nos ensinou que nós só vencemos uma guerra dando 
a outra face. Os poderosos da época achavam que o 
tinham derrotado e que aquela cruz seria o fim. Mas, 
no coração dos homens que amam a liberdade e a jus-
tiça, até hoje a semente do que Ele plantou dá frutos. 

Jesus é, eu diria, a essência da natureza divina, 
e Ele disse numa passagem memorável: “Novo man-
damento vos dou...”. Porque havia o mandamento de 
Moisés, que dizia “Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo”, mas Ele disse “Novo mandamento vos dou: 
que vos ameis uns aos outros como eu vos amei”. E 
Ele nos amou a ponto de dar a sua vida por nós. 

Mas aquela cruz não foi o fim. Aqueles discí-
pulos hesitantes, de certa forma medrosos, que se 
dispersaram no momento da catástrofe, eles o viram 
ressuscitado. 

Se nós formos a Meca, vamos encontrar os restos 
mortais do profeta, ou do vice-profeta, porque, segun-
do a tradição, Maomé foi levado, subiu ao céu numa 
carruagem de fogo. Mas, o fato é que os grandes líde-
res foram sepultados, e choraram seus corpos. Mas, 
o Cristianismo surge da ressurreição, desse divisor 
de comportamentos, de seguidores que viram muitos 
milagres, mas, ao verem o Cristo crucificado, disper-
saram-se como ovelhas sem pastor e, de repente, 
começaram a empreender um movimento mundial, a 
seu tempo, dos maiores – num tempo sem rádio, sem 
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TV, sem Internet – que perdura até hoje; suas palavras 
queimam, ardem no coração de milhões de pessoas. 

Isso é uma coisa que não se conseguiria se a 
ressurreição não tivesse efetivamente, diante não de 
um nem de dois, mas de dezenas de pessoas, ocor-
rido. E eles o viram subir ao céu, e, nas suas últimas 
palavras, o Senhor Jesus disse que o Evangelho seria 
pregado a todas as nações da Terra. Então, viria o fim.

Veja que Cristo, há dois mil anos, já pregava e já 
anunciava a globalização. Ele já fazia na sua profecia 
uma previsão de que as comunicações e os meios de 
transporte seriam globalizados e as pessoas iriam se 
transportar e, mesmo não se transportando pelas redes 
aéreas dos sinais de TV e rádio, elas seriam vistas no 
mundo inteiro de maneira simultânea.

O Cristianismo realmente, eu diria, é a base fun-
damental dos direitos humanos. Ninguém nos amou 
mais do que Ele, não apenas nas palavras, mas nos 
gestos e, sobretudo, no seu sacrifício expiatório.

Então, Senador Paulo Paim, que é o Presidente 
da Comissão de Direitos Humanos, terminou seu dis-
curso neste ano de 2011 de maneira impecável, de 
maneira gloriosa, que honra esta Casa, memorável, 
majestosa, porque citou Aquele que é o nosso Mestre, 
o maior professor de todos e cuja única coroa que teve 
foi a coroa de espinhos. Era o Rei sem trono e com a 
coroa de espinhos. Mas Ele nos mostrou esse caminho.

Pois bem, eu gostaria, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, depois de falar aqui um pouquinho sobre 
direitos humanos, e, amanhã, faremos aniversário da 
nossa Declaração dos Direitos Humanos, voltar a um 
tema que nós e a Presidente Dilma temos tratado, e 
os jornais também todos os dias em primeira folha, 
que é a economia. 

O fim do ano se aproxima, e os especialistas co-
meçam a preparar suas análises sobre o ano que pas-
sou, suas previsões para o ano novo. E em economia, 
esse exercício é muito difícil e arriscado. Faltam menos 
de trinta dias para encerrar 2011 e as previsões para 
a inflação e crescimento econômico deste ano ainda 
são revistas a cada dia.

Banco Central, empresas de consultoria, ban-
cos que passam o ano inteiro fazendo análise sobre 
o mercado, também refazem sistematicamente suas 
avaliações e previsões.

Em uma matéria sobre o IPCA de novembro de 
2011, o jornal O Globo comenta que a “inflação oficial 
derruba a previsão do Banco Central e acelera em no-
vembro”, ao revelar que o IPCA aumentou 0,52% no 
mês de novembro contra 0,43% em outubro. Em doze 
meses o IPCA registra uma alta de 6,64%. Portanto, 

acima do teto que nós estabelecemos para a nossa 
economia de 6,5%.

Senhores telespectadores, senhores ouvintes da 
Rádio Senado, quando falo aqui em IPCA, falo de Índice 
de Preços ao Consumidor, índice que o IBGE calcula 
todos os meses e publica, para nos dar os números da 
inflação. E a inflação, os senhores sabem, precisa ser 
contida. A única maneira de acabar com a miséria no 
País é enriquecer o Brasil, mas não adianta enriquecer 
o Brasil se por um lado enriquecemos e por outro lado 
a inflação consome aquilo que nós produzimos. E ela 
é, sobretudo, danosa para os mais pobres. 

A meta que nós traçamos para este ano é que a 
variação de preço seria de 6,5%. Agora, em novem-
bro, ela chegou a 6,64%. O IPCA do acumulado nos 
11 meses de 2011 foi de 5,97%. 

Bom, deixe-me explicar também. Ele está em 
6,64% contando novembro do ano passado. Se nós 
contarmos a partir de janeiro deste ano, ainda esta-
mos dentro da meta porque estamos com 5,97% e nós 
estabelecemos 6,5%. Mas, em 2010, tivemos um ano 
espetacular em que o destino premiou o grande Pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando crescemos 
7,5% e a inflação foi de apenas 5,25%. 

Para terminar dentro da meta de inflação de 6,5% 
neste ano de 2011, o IPCA de dezembro não pode 
ultrapassar 0,5%; o que é uma coisa difícil, sobretu-
do neste mês em que as pessoas compram mais e a 
tendência dos preços é subir. 

As previsões do Banco Central são efetuadas a 
partir de pesquisas sistemáticas junto aos especialistas 
e são divulgadas no Relatório Focus, do Banco Central. 
O relatório, de 5 de dezembro de 2011, informou que 
o mercado financeiro havia reduzido suas previsões 
para a Selic e a inflação no ano que vem, em 2012, 
mais aumentou para o IPCA neste ano. 

Este documento também indicou leve aumento 
nas estimativas para o crescimento da economia no 
ano que vem, em 2012. Este relatório serviu de base 
para, no dia 30 de novembro, o Copom, Comitê de Po-
lítica Monetária, cortar meio por cento, 0,50% da taxa 
Selic, que termina o ano em 11%. 

Em outra matéria sobre a taxa de crescimento 
do PIB do terceiro trimestre de 2011, O Globo indagou 
junto aos especialistas se o Governo teria errado na 
dose que adotou no final de 2010 – medidas restritivas 
ao crédito, aumento dos juros para combater a inflação 
e conter a demanda aquecida. No primeiro trimestre 
deste ano o PIB crescera 4,2% frente ao início de 2010, 
e a taxa caiu pela metade no 3º trimestre. A resposta 
dada pelos entrevistados não podia ser diferente. Todos 
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responderam que não foi culpa do Governo o resultado 
estagnado do PIB no terceiro trimestre. Eles concor-
daram que a inflação lá atrás era o inimigo comum e, 
portanto, era preciso domá-la antes que fosse tarde. 

A resposta que escrevi aqui no texto e que le-
rei em seguida revela a subjetividade das decisões e 
das avaliações. Um dos comentaristas disse: “Foi um 
aprendizado. O Governo tomou as decisões corretas 
em função do cenário internacional da época, que de-
pois acabou se agravando”. Outro: “Naquele momento 
o Governo estava preocupado com a inflação”. Outro: 
“O mundo mudou muito rapidamente e o Governo foi 
pego no contrapé; ele precisava agir”. Outro: “Fazer 
política econômica é sempre uma escolha de Sofia”. 
Outro: “Sempre existe uma defasagem. As medidas 
adotadas lá atrás para conter a inflação estão surtindo 
efeito agora, quando a crise internacional recrudesceu”. 

Agora, o Banco Central, baseado nesses mesmos 
especialistas, refaz suas contas e dosagem de suas 
medidas microprudenciais. Esse vaivém da política 
econômica deve-se a alguns aspectos interessantes. 
Primeiro, a economia não é ciência exata, cujas ações 
– política econômica – podem ser previamente testa-
das em laboratório, para somente depois de repetidas 
inúmeras experiências bem sucedidas serem adotadas 
no mundo real. Por isso, as previsões econômicas de-
vem ser vistas e revistas com muito cuidado, pois se 
baseiam em modelos econométricos sobre eventos 
passados, sem qualquer garantia efetiva de que se 
repetirão da mesma forma no futuro, por mais próximo 
que esses eventos tenham ocorrido.

Em segundo lugar, esse vaivém é conhecido como 
política econômica stop and go, que se caracteriza 
por métodos de tentativas e erros, tal como mostram 
as matérias sobre IPCA, PIB e Banco Central.

Hoje, o cenário econômico apresenta incertezas 
maiores, pois as crises na Europa e nos Estados Uni-
dos dificultam as previsões sobre o desempenho da 
economia brasileira em 2012. Os indicadores econômi-
cos do Brasil são favoráveis quando comparados com 
os europeus e americanos. Entretanto, os resultados 
sobre a economia no terceiroº trimestre de 2011 mos-
tram inflexões importantes nos indicadores.

Em 2010 a economia cresceu 7,5% e a inflação 
ficou na taxa de 5,91%. Para 2011 espera-se um cres-
cimento bem menor, de 3% do PIB; e inflação maior, 
de 6,4%. 

O crescimento da inflação e queda do ritmo de 
crescimento da economia estão associados à mesma 
política econômica adotada pelo Banco Central, o qual, 
ao pretender controlar a inflação, aumentou as taxas 

de juros ao longo dos vários meses, de julho de 2010 a 
julho de 2011. As taxas de juros Selic, que remuneram 
os títulos da dívida pública, passaram naquela ocasião 
de 10,75 para 12,5% ao ano. E, ao longo desse perío-
do, a taxa anualizada de crescimento do PIB foi caindo; 
caiu de 7,6, para 7,5, no terceiro e quarto trimestres de 
2010; para 6,3 e 4,9, nos dois primeiros semestres de 
2011; e depois para 3,7, no terceiro trimestre de 2011. 

E, agora, o Banco Central e o Ministério da Fazen-
da receiam que até o final do ano o impacto dos juros 
sobre a economia leve o crescimento a menos de 3%. 

Diante do receio de uma recessão, provocada 
pela política monetária e agravada pela crise interna-
cional, o Banco Central iniciou, em agosto de 2011, 
uma fase de redução dos juros. Em outubro a Selic 
caiu para 11,5, e, na reunião de novembro, o Copom 
reduziu para 11%.

Esse novo ciclo de corte nos juros básicos tem 
agora o objetivo de alinhar os freios da economia e 
assim evitar uma queda acentuada do PIB em 2012. 
O fraco resultado da indústria em outubro é mais uma 
evidência de enfraquecimento da economia. Por isso, o 
Governo mudou a política monetária, com a queda da 
Selic para 11% e voltou com as medidas de desonera-
ção fiscal de eletrodomésticos da linha branca. A reação 
do Governo no final de 2011 se inspira nos estímulos 
ao consumo adotados durante a crise de 2008, que 
permitiram um crescimento de 7,5% do PIB em 2010.

O Senador Lindbergh falou aqui sobre as medidas 
tomadas pelo Lula durante a crise, que foram acerta-
das e aplaudidas pelo mundo. Todavia, resta saber se 
repetirá o mesmo resultado positivo de 2010, uma vez 
que o impacto dessas medidas vai depender também 
do cenário internacional. Se o comércio internacional 
se contrair com a crise americana e europeia, as expor-
tações brasileiras serão afetadas; se a crise europeia 
se agravar e alcançar a França e a Alemanha, possi-
velmente o Brasil será afetado por meio da redução 
do comércio internacional, da contração do crédito in-
ternacional utilizado por muitas empresas que fogem 
dos nossos juros altos e da saída de investidores es-
trangeiros de curto prazo, que comprarão dólares para 
enviar para suas matrizes.

O agravamento da crise externa foi o motivo 
apontado pelo Banco Central (BC) para promover a 
queda dos juros em 1,5 ponto percentual. Entretanto, 
não podemos atribuir as dificuldades atuais apenas ao 
contágio da crise global.

Também é preciso avaliar se o modelo recente de 
inclusão de novos consumidores ao mercado, por meio 
das políticas de transferências de renda e concessão 
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de crédito chegou ao seu limite. Os resultados do ter-
ceiro trimestre mostram que também houve queda do 
consumo das famílias.

Se a queda do consumo das famílias estiver as-
sociada exclusivamente às políticas restritivas anterio-
res, pode ser que medidas de curto prazo adotadas 
para estimular o consumo contribuam para reverter 
este movimento de queda. E o governo já começou a 
agir nesta direção: reduziu a Selic; pretende ampliar o 
crédito; reduziu o IOF sobre financiamentos a pessoas 
físicas de 3% para 2,5%; pretende reduzir o depósito 
compulsório para liberar R$ 90 bilhões para o crédito; 
quer injetar R$ 40 bilhões nos bancos públicos (BB, 
BNDES e CEF).

Como se observa, estas medidas refletem nova 
etapa da política “stop and go”,

Mas, ainda assim, é preciso avaliar o comporta-
mento dos bancos, que estão reagindo como sempre: 
mesmo com a queda da Selic, as taxas de juros das 
operações de crédito subiram em novembro. O argu-
mento usado para justificar esta alta é o cenário econô-
mico internacional. No cheque especial, Sr. Presidente 
Paulo Paim, a taxa passou de 8,21% para 8,41% ao 
mês. Para empresas, os juros subiram de 3,89% para 
3,98%. Sem falar nos juros do cartão de crédito, cada 
vez mais usado no Brasil como meio de pagamento.

Os juros cobrados pelo Itaucard para parcelamen-
to de compras alcançam a absurda taxa de 13,8%, ao 
mês, ou 380% ao ano! Atenção meus amigos da Ta-
quigrafia do Senado Federal, vou repetir para vocês. 
Os números são estratosféricos e as nossas meninas 
da Taquigrafia podem ficar surpresas, podem depois 
achar que anotaram errado, que houve equívoco. En-
tão, vou repetir para o público telespectador, para as 
meninas da Taquigrafia e também para o pessoal do 
Jornal do Senado. Quem sabe vocês coloquem como 
uma chamadinha, de capa. Hoje é sexta-feira, foi uma 
sessão só de discursos. Vocês poderiam colocar, fica 
aqui a sugestão. Os juros cobrados pelo Itaucard para 
parcelamento de compras alcançam a absurda taxa 
de 13,8%, ao mês, ou 380% ao ano! 

Os juros cobrados pelo Itaucard para parcela-
mento de compras alcançam a absurda taxa de 13,8% 
ao mês ou 380% ao ano! A moça da Taquigrafia olhou 
para mim: Mas é isso mesmo, Senador? É, a taxa é de 
13,8% ao mês! Mas quanto dá isso ao ano? São 389% 
ao ano. E a inflação? A inflação prevista é de 6,5%.

Poderá essa diferença ser atribuída à crise inter-
nacional, à carga tributária, aos custos da mão de obra 
ou, Sr. Presidente Paim, ao capitalismo desalmado e 
à ganância insensata e insaciável?

Meu Deus do céu, este ano nós nos reunimos no 
Senado Federal e ficamos tão felizes – eu mesmo vim 
aqui para a tribuna. Nós conseguimos atender a banca 
nacional, que dizia sempre para nós: olha, o spread é 
por causa da inadimplência. Eu desconfiava, porque o 
povo brasileiro é pagador, sobretudo os mais humildes. 
Mas falavam: não, tem muita inadimplência, o risco é 
grande, então o juro tem que ser nesse nível. Mas é o 
mais alto do mundo! Não, mas é adequado. Mas como 
é que faz para reduzir? Isso aí é complexo, é difícil, não 
pode se reduzir assim. E se nós fizermos o cadastro 
positivo? Não, aí ajuda, porque as pessoas vão poder 
pegar o seu cadastro embaixo do braço, negociar de 
um lado, do outro e tal.

Pois bem, nós fizemos o cadastro positivo. Nós 
votamos. Nós aprovamos. E, meu Deus do céu, os 
juros subiram! São 13,8% ao mês ou 380% ao ano.

Eu faço um apelo ao pessoal do Itaú, eu peço a 
eles moderação. Cobrar 380% ao ano, isso é esfolar o 
brasileiro. Isso aqui ninguém agüenta pagar. No cartão 
de crédito, a pessoa é surpreendida. É festa de Natal. 
Os brasileiros já passaram o ano inteiro trabalhando, 
suando a camisa. Chega essa época, as pessoas aca-
bam tendo compulsão pelas compras. As vitrines ficam 
lindas, os enfeites, Papai Noel, as crianças pedem e 
todo mundo de bolsa cheia no mercado, no shopping. 
O pai de família se sente constrangido porque muitas 
vezes ele é o único que está sem carregar nenhum 
embrulho, nenhum presente. Então ele fala: vou com-
prar no cartão. E aí, coitado, ele não sabe, porque essa 
matemática financeira é complexa, que depois ele vai 
pagar 380% ao ano. Eu gostaria de um dia fazer uma 
audiência pública. Mas não é na Comissão de Econo-
mia é na Comissão de Direitos Humanos. Ali, chamar 
a banca, chamar o pessoal do Itaucard, botar eles ali 
na Comissão de Direitos Humanos, porque isso aqui, 
pelo amor de Deus, 380%... E ali, conversando, pedir 
para eles uma explicação: como pode uma pessoa 
comprar um bem no cartão, financiar e pagar 13% ao 
mês. O salário não sobe isso. Ninguém tem reajuste de 
13% ao mês. Não tem uma categoria. Nem jogadores 
de futebol, que são bem remunerados, nem piloto de 
fórmula 1 consegue negociar 13% ao mês. O Paim foi 
sindicalista, e grande sindicalista. Você nunca conse-
guiu um acordo desses, pegar 13% ao mês, com um 
aumento real de salário? Não dá, ninguém paga. En-
tão, a gente fica triste.

Por outro lado, se a queda no consumo estiver 
associada a um possível esgotamento do modelo re-
cente de inclusão de novos consumidores ao merca-
do, será necessário... E creio na Ministra Dilma, que 
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é muito competente, muito inteligente, dama ilustre, 
não só na sua personalidade encantadora e seduto-
ra, gasta todas as virtudes da bondade, da beleza, da 
pureza da alma feminina, mas também as resistências 
morais e de caráter da mulher brasileira, que tanto nos 
orgulha. Então, a Dilma certamente verificará que para 
nós introduzirmos um novo ciclo de crescimento nós 
teremos que fazer investimentos públicos.

Se essas medidas microprudenciais não forem 
suficientes para retomarmos o consumo e voltarmos 
à taxa de crescimento da era Lula... Eu falo era Lula 
com muito orgulho porque tive a honra de participar da 
era Lula. Nós tivemos a era do vôo da galinha, era uma 
frustração; depois tivemos a era Lula. A era Lula foi um 
colosso, 40 milhões de brasileiros saíram da pobreza. 
Às vezes eu vejo a oposição fazendo discurso aqui e 
fico até com pena. Não merece nem um aparte. Eles 
ficam batendo na mesma tecla. Negócio de corrupção, 
que o Presidente Lula, que o Estado, muitos cargos... 
Eu não entendo isso. Como vamos fazer escola sem 
aumentar o custeio? Como vamos pagar professores? 
Fazemos hospitais e não vamos pagar os médicos? 
Não vamos comprar remédios? Então, para que fazer?

E outra coisa – o Lindbergh falou aqui hoje: a 
dívida líquida do Brasil dá orgulho. Comparada com o 
Japão, com os países da Europa, com a Alemanha, 
com as grandes potências, com os Estados Unidos, a 
maior nação do mundo, a nossa dívida é mínima. En-
tão, Presidenta Dilma, não deixe ninguém a intimidar. 

Vamos retomar o novo ciclo de investimentos 
públicos. Vamos aplicar no nosso Nordeste sofrido. Va-
mos aplicar nas nossas estradas. Vamos acabar com 
o nosso gargalo. Nós temos uma engenharia nacional 
que é uma beleza, um colosso. Vamos construir nossos 
aeroportos. Vamos fazer nossas rodovias, ferrovias, 
ampliar nossos portos, exportar. Nós somos a fazenda 
do mundo. Nós temos esse compromisso. 

Tem muita gente passando fome na África. Eu vivi 
dez anos na África. Tem gente lá que come milho a vida 
inteira. Os africanos, de manhã cedo: amarreu. O que 
é o amarreu? É o leite azedo. Vocês podem constatar 
que os africanos, sejam do Malauí, Zâmbia, Quênia, 
Uganda, Madasgascar, Lesoto, o sorriso é uma bele-
za. Por que aqueles dentes tão lindos? Amarreu, leite 
azedo, coalhada todo dia. É um hábito nacional. En-
tão, as pessoas, com muito cálcio, ficam com os den-
tes muito bonitos. E outra coisa também: lá, na África, 
não se coloca flúor na água; na África, se tira flúor da 
água. Aqui, no Brasil, nós somos obrigados. Ontem, 
por exemplo, meu neto foi ao dentista passar flúor; na 
África, não pode, porque lá a água tem tanto flúor que 

as estações de tratamento de água tiram o flúor. Mas, 
fazendo esse breve comentário, quero dizer o seguin-
te: têm muitas nações em que só se come milho, que 
é o que eles chamam de papa. E o milho deles não 
é amarelo como o nosso, é um milho branco. Mas a 
vida inteira comendo só a papa? Não. É preciso que 
o Brasil tenha um certo plano para exportar para a 
África; para a Europa também, porque, às vezes, tem 
invernos rigorosos; para a Ásia. O Brasil é a fazenda 
do mundo, como a China é a fábrica do mundo. En-
tão, nós precisamos acabar com os nossos gargalos.

E aqui termino o meu pronunciamento fazendo 
esse incentivo a essa dama ilustre que nos preside e 
sobre a qual reside a responsabilidade de estar sempre 
mirando aos horizontes sem fim da esperança desta 
terra tão linda que Deus nos deu e rasgar neles, com 
a sua fibra, com a sua força de trabalho, com a sua 
força de trabalho, a perspectiva iluminada e gloriosa 
do nosso destino de grande Nação, à altura dos valo-
res do nosso povo, nossa gente sofrida e valente. Que 
ela possa fazer, como o Presidente Lula – ela que é a 
mãe do PAC –, um grande programa de investimentos 
públicos e retomada de obras para impactar a nossa 
economia e nós novamente voltarmos a produzir renda 
e combater a desigualdade.

Muito bem. Então, para ampliar os investimentos, 
não basta repetir o discurso de sempre de que é difícil 
reduzir as despesas correntes do Governo para abrir 
espaço aos investimentos públicos que poderão indu-
zir, em seguida, o investimento privado. Então, esse 
é o discurso, é sempre a armadilha que vai sair nos 
jornais: ah, o Governo tem que cortar despesa para 
abrir espaço para fazer investimentos. Muitas vezes, e 
o New Deal provou isso, em momentos de recessão, 
o Governo precisa sim investir, mesmo deficitariamen-
te, até porque nossa dívida nos dá espaço para isso. 
É preciso ter coragem, ter compromisso com o povo 
brasileiro, ter revolta. 

Ontem, na Comissão de Direitos Humanos, dis-
semos isso: não é possível, nós, brasileiros, não acei-
tamos porque somos o país do calcário e da argila; 
portanto, da farofa do calcário e da argila que se faz o 
cimento, com um pouquinho, uma pitadinha de gesso, 
para controle de pega. Temos muito minério de ferro; 
portanto, temos aço, vergalhão, pregos, temos muito 
alumínio; exportamos 200 milhões de tonelada; temos 
esquadrias, portas, janelas; temos madeira em profu-
são, que, se não cortarmos, estraga; temos tesouras 
para telhados; temos plásticos, vernizes, tintas; uma 
mão de obra extraordinária, pedreiro, carpinteiro, ser-
vente, todos os operários, eletricista, bombeiro. Meu 
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Deus, por que o nosso povo mora em barraco? Por que 
nossas crianças crescem com medo, com tristeza, com 
complexos e até com raiva da vida porque vivem num 
barraco de favela? Por que isso? O que nos falta, meu 
Deus? O que temos que importar, trazer de fora para 
nos ensinar a construir casa para o nosso povo? Não 
precisamos de nada. Ah! O que precisamos é apren-
der a sentir a dor dos outros, aprender a sentir a dor 
daqueles que estão vivendo nas favelas, numa casa 
abafada no calor, úmida na chuva. 

Lá, nas favelas do meu Rio de Janeiro, o maior 
produtor de petróleo do Brasil, tem crianças que tem 
a orelha roída de rato porque aquelas favelas são 
infestadas de insetos e também de roedores e bara-
tas. Meu Deus do céu, o Morro da Providência, onde 
tenho desenvolvido projetos sociais, é uma favela 
de 100 anos. Cem anos! Meu Deus, será possível 
que nós, 4ª, 5ª, 6ª economia do mundo, temos que 
olhar para o Morro e ficar contemplando aquele mo-
numento hediondo da nossa desigualdade, da nossa 
falta de solidariedade e de amor ao próximo por 100 
anos? Temos que esperar mais quanto? Cem anos 
de novo? E o nome? O nome é Morro da Providên-
cia. Mas por que este nome? Ah! Porque na hora que 
mandaram para lá os soldados da Guerra do Para-
guai, a maioria negros, e as volantes do Nordeste, 
criaram o DNA das favelas. Negros e nordestinos, 
disseram: improvisa um barraquinho lá no morro 
que vamos tomar uma providência. Aí ficou o nome. 
Qual é o nome do morro? Não, nosso nome aqui é 
Morro da Providência. Só esperando a providência. 
Até hoje estão esperando a providência. Tomaram a 
providência? Não! E quanto tempo se passou? Cem 
anos! Ah, pelo amor de Deus!

Então, eu termino aqui meu pronunciamento, 
pensando em um Brasil grande, em um Brasil de Lula, 
em um Brasil à altura dos valores, da coragem e da 
bravura do povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Meus cumprimentos ao Senador Crivella. Permita-
-me dizer que V. Exª foi fundamental naquele debate 
do Projeto de Lei nº 122, da Homofobia, no sentido 
de caminharmos para um entendimento. V. Exª me in-
formava no Plenário, praticamente empatado, que um 
tema delicado como esse não poderia ser de quem 
teria um voto a mais ou a menos. 

V. Exª; a Senadora Marta Suplicy e outros Sena-
dores apontaram o caminho da conciliação pra que a 
gente consiga construir um texto que represente de 
fato a vontade de todos aqueles que querem combater 
todo o tipo de intolerância.

No mais, meus cumprimentos pelo pronuncia-
mento de V. Exª, brilhante como sempre.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Os Srs. Senadores Aloysio Nunes Ferreira, Al-
varo Dias, Flexa Ribeiro, Cícero Lucena, Cyro Miranda, 
Mário Couto e a Srª Senadora Maria do Carmo Alves 
enviaram discursos à Mesa, que serão publicados na 
forma do disposto no art. 203, combinado com o art. 
210, inciso I e § 2º, do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
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 da matéria intitulada: 
“Número de vetos a licitações cresce 23%”, publicada 
pelo jornal O Estado de S.Paulo em sua edição de 
03 de outubro de 2011.

A matéria destaca o Tribunal de Contas da União 
(TCU) está mais rigoroso nas fiscalizações dos con-
tratos públicos. Só no primeiro semestre o número 
de processos reprovados aumentou 23% em rela-
ção a 2010.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA 
EM SEU PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)

NÚMERO DE VETOS DO TCU A LICITAÇÕES 
CRESCE 23%

No primeiro semestre deste ano foram suspensos 30 
processos, média de quase três ocorrências por se-
mana, segundo relatório do tribunal

2 de outubro de 2011 | 23h 30 
Renée Pereira / SÃO PAULO 

– O Estado de S.Paulo

O Tribunal de Conta da União (TCU) está mais ri-
goroso nas fiscalizações dos contratos públicos. Só no 
primeiro semestre deste ano, o número de processos 
reprovados aumentou 23% em relação a 2010, apesar 
de o volume de fiscalizações ter diminuído no período. 
Foram expedidas 39 medidas cautelares (decisão pre-
liminar) e suspensas 30 licitações (e contratos) – uma 
média de quase três ocorrências por semana, segundo 
relatórios trimestrais do tribunal compilados pelo ‘Estado’.
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Boa parte das decisões atinge obras de infra-
estrutura por envolver cifras bilionárias em contratos 
públicos. Só na semana passada quatro projetos do 
setor foram reprovados pelo TCU: a ampliação do ter-
minal remoto do aeroporto de Guarulhos; o parque 
eólico da Petrobrás, no Rio Grande do Norte; a se-
gunda etapa do Programa de Irrigação Araras Norte, 
no Ceará; e o novo píer para atracação de navios de 
passageiros no Rio.

Na semana anterior, pelo menos outros três proje-
tos não passaram pelo crivo do TCU por apresentarem 
indícios de irregularidades. Os ministros do tribunal 
detectaram sobrepreço no contrato de ampliação do 
Terminal Salineiro de Areia Branca, da Companhia Do-
cas do Rio Grande do Norte, e da BR-153, de respon-
sabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura 
Rodoviária (DNIT). No contrato da BR-364, também do 
Dnit, o TCU verificou superfaturamento.

Os três projetos fazem parte do Programa de Ace-
leração do Crescimento (PAC), que já acumula neste 
ano 15 obras com recomendação de paralisação. Além 
desses empreendimentos, o programa tem mais cinco 
obras remanescentes de 2010 que ainda não foram 
solucionadas e continuam paradas.

“O TCU está se transformando no único órgão 
fiscalizador de obras no Brasil. Sem ele, não haveria 
fiscalização”, avalia o professor da Fundação Dom 
Cabral, Paulo Resende, criticando o enfraquecimen-
to das agências na fiscalização de obras. O principal 
obstáculo, na avaliação do professor, é que o órgão 
tem suas limitações, especialmente em relação ao 
quadro de pessoal.

Os problemas já começaram a aparecer. Como 
o volume de fiscalização é grande, uma das alterna-
tivas tem sido agir preventivamente. “Ao menor sinal 
de perigo, o TCU trava o projeto para averiguação. 
Mas, ao fazer isso, está atrasando as obras no País, 
que precisa de mais de 200 projetos de infraestrutura 
para dar conta das necessidades”, lamenta Resende.

As atuações polêmicas do TCU viraram uma 
grande dor de cabeça para o governo federal. Na ad-
ministração passada, o então presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva demonstrou em várias ocasiões irritação 
com as decisões do tribunal. “O TCU virou o quarto 
poder. Ele pode determinar se uma obra pública sai 
ou não sai”, diz o advogado Fernando Zilveti, profes-
sor da Escola de Administração de Empresas de São 
Paulo (EAESP/FGV).

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 

Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada, “Câmara de Campinas 
aprova o afastamento de prefeito do PT”, publicada 
pelo jornal Folha de S.Paulo em sua edição de 20 de 
outubro de 2011.

A matéria destaca que a Câmara Municipal de 
Campinas aprovou o afastamento provisório do prefeito 
Demétrio Vilagra (PT), que havia assumido o cargo há 
apenas dois meses.

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 ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, § 2º, do Regimento Interno.)

CÂMARA DE CAMPINAS APROVA 
O AFASTAMENTO DE PREFEITO DO PT

Afastamento de Demétrio Vilagra é aprovado por 28 
votoa a 4

 Folha de S.Paulo 
20 de Outubro de 2011

A Câmara Municipal de Campinas (SP) aprovou 
na noite de ontem o afastamento provisório do prefei-
to Demétrio Vilagra (PT), que havia assumido o cargo 
no dia 23 de agosto.

Dos 33 vereadores da cidade, 28 votaram a favor 
do afastamento, e quatro, contra. Houve uma ausência.

Outro pedido de afastamento do petista já havia 
sido aprovado no dia 24 agosto, assim como a instau-
ração de uma comissão processante na Câmara para 
apurar a conduta de Vilagra.

Uma liminar judicial havia suspendido as medi-
das, mas uma nova decisão, na última segunda-feira, 
autorizou a investigação e a votação do novo pedido 
de afastamento.

Os vereadores pretendem investigar se houve 
participação de Vilagra em esquema de corrupção 
denunciado pelo Ministério Público.

O prefeito foi denunciado sob acusação de for-
mação de quadrilha e corrupção passiva. Um empre-
sário afirmou ter pago R$ 20 mil a ele. Vilagra nega a 
acusação e afirma que não teve qualquer envolvimento 
nas irregularidades.
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EX-PRIMEIRA-DAMA

Os promotores acusam a ex-primeira-dama Ro-
sely Nassim Santos de chefiar um esquema de cobran-
ça de propina a empresários para direcionamento de 
licitações e liberação de alvarás.

A denúncia foi um dos principais motivos para o 
impeachment do então prefeito Hélio de Oliveira Santos 
(PDT), o Dr. Hélio, de quem o petista Vilagra era vice.

Após assumir o cargo, o petista mudou o secre-
tariado e anunciou a troca de toda a diretoria da Sa-
nasa, empresa de economia mista responsável pelo 
saneamento da cidade e pivô do escândalo que levou 
à cassação do Dr. Hélio. Mas não conseguiu apoio para 
seguir governando.

Agora, assim que o decreto legislativo com a de-
cisão de afastamento for publicado no “Diário Oficial”, 
o atual presidente da Câmara, Pedro Serafim (PDT), 
vai assumir o cargo por até 90 dias.

Ainda ontem, Vilagra foi notificado sobre a ins-
tauração da comissão processante, que tem, a partir 
de agora, 90 dias para concluir relatório sobre a ne-
cessidade ou não de impeachment.

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 artigo de autoria do ex-govemador 
de São Paulo José Serra, intitulado “A democracia 
da competência”, publicado pelo jornal O Estado de 
S.Paulo de 10 de novembro de 2011.

Segundo o autor, é preciso acabar com o lote-
amento dos cargos de livre nomeação, os chamados 
cargos em comissão.

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 FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)

A DEMOCRACIA DA COMPETÊNCIA

O Estado de S.Paulo 
10 de novembro de 2011

José Serra, ex-prefeito e ex-governador de São Paulo 

É preciso profissionalizar o Estado brasileiro. 
Para isso é necessária a tal “vontade política”, que é 
a disposição para mudar o que está errado. Mas só 

ela não basta: é preciso também criar as condições da 
profissionalização. Começo relatando um caso e chego 
a uma proposta que, entendo, contribuiria para moder-
nizar o País e democratizar as relações entre Estado 
e sociedade à medida que estimularia a competência 
no serviço público e dificultaria os assaltos ao erário.

Quando eu era ministro da Saúde, recebi um se-
nador, homem sério e combativo.

“Serra, como você sabe, o cargo de coor-
denador da Funasa no meu Estado está vago. 
Eu queria lhe sugerir um grande técnico, cor-
reto e com experiência”.

“Olha, não posso nomear alguém por 
esse caminho. Há os governadores, senado-
res, grupos de deputados... Se eu atender a 
um, vou ter de atender aos outros, que nem 
sempre trariam bons nomes como o seu. Além 
disso, eu não posso pôr alguém num cargo im-
portante que dependa de um político”.

“O cara é muito bom!”

“Acredito! Mas não me diga quem é. Dei-
xe que o Mauro Ricardo (então presidente da 
Funasa) me apresente a lista de nomes que 
está levantando. Se o seu técnico for bom como 
você diz, vai ser o escolhido”.

Esse diálogo ocorreu de verdade e o senador, 
até hoje meu amigo, compreendeu. A Funasa é a 
Fundação Nacional de Saúde, responsável, durante 
minha gestão, pelas ações de prevenção e controle 
de doenças, de saneamento básico e ambiental e de 
assistência à saúde dos povos indígenas. Seu papel é 
importante na grande maioria dos Estados. Era, havia 
anos, vítima de uma forma peculiar de preenchimen-
to das gerências regionais. O grupo político ligado ao 
governo federal que perdia a eleição local recebia, 
como consolo, a chefia do órgão no Estado. Isso criava 
conflitos políticos e de coordenação entre a Funasa, 
a secretaria estadual e as secretarias municipais de 
Saúde. Nem sempre o Ministério da Saúde mandava 
na Funasa do Estado. E o que dizer, então, da malver-
sação de dinheiro público?

Além de não aceitar mais indicações, prestigiar 
servidores experientes e promover frequentes audito-
rias, tomamos uma providência inédita: dois decretos 
do presidente Fernando Henrique Cardoso exigindo 
que os gerentes regionais fossem servidores do Mi-
nistério da Saúde com nível superior, ocupassem 
cargo em comissão ou função de confiança por mais 
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de cinco anos e tivessem, no mínimo, dois anos de 
chefia. Assim, o profissionalismo foi vencendo o clien-
telismo. A Funasa mudou de cara e melhorou muito 
seu desempenho.

Sabem qual foi uma das primeiras providências 
do governo do PT, já em março de 2003? A revo-
gação dos dispositivos dos decretos que vedavam 
o uso político da instituição. Afinal, era preciso aco-
modar os membros do próprio partido e dos aliados 
– pessoas, na sua maioria, estranhas ao serviço 
público e ineptas técnica e gerencialmente. Assim, 
a Funasa virou o lugar geométrico dos escândalos 
mais visíveis na área da Saúde. Houve fraudes até 
no atendimento à saúde indígena. Mas, em vez de 
retomar o controle do órgão, o governo atual deci-
diu retirar de seu âmbito a área de epidemiologia e 
controle de doenças e da saúde indígena. Em nove 
anos, assistiu-se à alta rotatividade do loteamento 
de seus cargos e à destruição de uma instituição 
responsável por grandes avanços na saúde pública 
brasileira.

Outras experiências dramáticas na área da Saú-
de foram os loteamentos políticos de duas institui-
ções que criamos: a Agência de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) e a Agência Nacional de Saúde, voltada 
para a regulação dos seguros e planos de saúde. O 
Senado referendou a indicação, pelo Executivo, de 
diretores com perfil técnico e gerencial. Na época, 
ninguém procurou o Ministério da Saúde ou a Casa 
Civil para sugerir nomes para as duas agências. Não 
havia mercado de indicações.

O poder de um diretor de agência é imenso, 
pois desfruta estabilidade durante seu mandato. Mas 
o governo Lula mudou o padrão e várias diretorias 
foram sendo preenchidas por “representantes” de 
partidos. O caso talvez mais simbólico de nomeação 
esdrúxula foi o do atual e controvertido governador 
de Brasília, Agnelo Queiroz. Depois que perdeu a 
eleição para o Senado em 2006, descolou um cargo 
na diretoria da Anvisa, até se candidatar ao gover-
no, em 2010.

É preciso acabar com o loteamento dos cargos 
de livre nomeação, os chamados cargos em comissão 
– que, na administração federal direta, chegam a 24 
mil. A solução não consiste em substituir esses cargos 
em comissão por cargos concursados, que criariam 
uma rigidez excessiva, nem apenas em reduzir o seu 
número, o que, aliás, precisa ser feito.

O meio mais adequado seria o da certificação, 
como fez a Funasa no governo FHC, fixando requisi-

tos mínimos para os ocupantes de todos os cargos de 
livre provimento. Por exemplo, os cargos gerenciais de 
nível operacional deveriam ser reservados a funcioná-
rios de carreira do próprio órgão e, entre eles, os mais 
preparados. Além de valorizar os servidores públicos, 
isso garantiria que as mudanças de governo não afe-
tassem o dia a dia da administração.

Para os cargos de direção de maior nível hierár-
quico seria admitida a contratação de pessoas externas 
ao serviço público, mas com exigências de formação 
profissional compatível e experiência anterior em car-
gos gerenciais.

Enfim, haveria uma matriz de dupla entrada, rela-
tivamente ampla, de cargos e requisitos. Essas regras 
seriam aplicadas mesmo nos casos de provimento não 
tão livre (pois exigem aprovação do Senado), como os 
das agências reguladoras.

As novas normas, estendidas a Estados e muni-
cípios e implantadas de forma gradual, dinamizariam 
e melhorariam o sentido de muitos cursos técnicos e 
universitários que não oferecem bons lugares no mer-
cado de trabalho. Os cursos voltados para a adminis-
tração pública passariam a ser mais do que a bola da 
vez: fariam parte da profissionalização do Estado bra-
sileiro, ou seja, da melhoria na prestação de serviços 
a quem, de fato, paga a conta: o povo.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro da matéria intitulada, “Desigualdade 
faz Brasil perder 13 posições no índice de desenvol-
vimento”, publicada pelo jornal Valor Econômico em 
sua edição de 03 de novembro de 2011.

A matéria destaca que a desigualdade de renda e 
no acesso à saúde e à educação piorou sensivelmente 
o índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil 
neste ano. O país despencou 13 posições no ranking 
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento (PNUD) entre 2010 e 2011.

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 CÍCERO LUCENA 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 da diretora de redação 
do jornal Valor Econômico Claudia Safatle, intitulado 
“Cai o crescimento, agora falta a inflação”, publicado 
pelo jornal Valor Econômico de 14 de outubro de 2011.

Segundo a autora, a retração do nível de atividade 
econômica em agosto, detectada pelo IBC-BR (índice 
do Banco Central) que é uma Proxy do Produto Inter-
no Bruto (PIB), traz dois riscos não desprezíveis: o de 
elevar o diapasão do governo por um corte mais rápi-
do da taxa de juros num momento em que a inflação 
ainda está alta e o de o país conviver, nos próximos 
meses, com crescimento em baixa e inflação elevada.

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.)

CAI O CRESCIMENTO, AGORA FALTA 
A INFLAÇÃO

Autor(es): Claudia Safatle 
Valor Econômico – 14-10-2011

A retração do nível de atividade econômica em 
agosto, detectada pelo IBC-BR – índice do Banco Cen-
tral que é uma proxy do Produto Interno Bruto (PIB) 
-, traz dois riscos não desprezíveis: o de elevar o dia-
pasão do governo por um corte mais rápido da taxa 
de juros num momento em que a inflação ainda está 
alta; e o de o país conviver, nos próximos meses, com 
crescimento em baixa e inflação elevada.

O Índice de Atividade Econômica do BC, divulga-
do ontem, mostrou o terceiro mês do ano com variação 
negativa (dados dessazonalizados). Houve retração de 
0,53% em agosto confrontado com julho, de 0,33% em 
junho e de 0,02% em maio. No trimestre junho-agosto 
contra o trimestre anterior, a contração foi de 0,2%.

As projeções para o terceiro trimestre do ano, por-
tanto, são de um PIB próximo de zero a ligeiramente 
negativo. Sazonalmente, o desempenho da economia 
deve ser um pouco melhor no último trimestre, mas não 
o necessário para encerrar 2011 nos 3,5% estimados 
pelo BC. O PIB do ano tende a ficar abaixo desse pata-
mar. Com isso, o carregamento (carry-over) para 2012 
será baixo, também próximo a zero, dificultando um 
melhor desempenho da economia para o próximo ano.

Comprometido com o crescimento econômico, o 
governo da presidente Dilma Rousseff pode pretender 
uma queda mais acelerada da Selic, hoje de 12% ao 
ano. Esse receio, de analistas de mercado e de técni-
cos oficiais, se justificaria pelo fato de a inflação ainda 
estar em patamar elevado e, também, pelo descolamen-
to das expectativas inflacionárias em relação à meta.

Segundo a última pesquisa Focus, o mercado 
projeta variação de 5,59% para o IPCA de 2012, per-
centual superior à meta de 4,5%. Para 2013, as expec-
tativas começam a se afastar da meta. Estão em 4,85%.

O que se espera, agora, é que a inflação ceda ao 
menor ritmo da atividade econômica. Mas o mercado 
não acredita que ela cairá o suficiente para cumprir os 
objetivos de governo. Isso configuraria um quadro que 
incomoda a assessores importantes da presidente: PIB 
em baixa, não mais do que 3% em 2012, e inflação 
elevada, na casa dos 5,5% a 6%.

Várias são as razões para explicar a resistência 
inflacionária, do reajuste de 14% do salário mínimo em 
janeiro à perda da batalha das expectativas por parte 
do Banco Central. Só o reajuste do mínimo deve pro-
duzir impacto de 0,7% no IPCA. Há elementos que po-
dem neutralizar esse efeito, como a esperada redução 
de tarifas da Eletropaulo no próximo ano. Mas esses 
eventos não compensariam a deterioração das expec-
tativas dos agentes econômicos que, associada à rigi-
dez dos preços e à inércia inflacionária, dificultariam a 
convergência do IPCA para a meta de 4,5% em 2012.

Os efeitos da crise externa ainda não atingiram 
a economia brasileira. Nos prognósticos oficiais, eles 
começam a ser contabilizados no último trimestre do 
ano, podendo resultar numa sobreposição de vetores 
para derrubar a atividade econômica no país. Foi isso 
o que motivou o BC a cortar os juros em agosto.

O governo realça que o espaço para combater os 
efeitos do cenário externo seria dado pelo tamanho da 
taxa de juros no Brasil. Uma maneira talvez mais apro-
priada de se medir esse espaço seria olhando não só 
para a Selic, mas, também, para o desvio da inflação 
em relação à meta. Sob esse enfoque, a margem para 
reação não é tão elástica quanto o governo parece crer.

As autoridades econômicas do país elegeram 
acertadamente um novo mix de política: menos juros 
e mais controle do gasto público. O entusiasmo do go-
verno para cortar a Selic, porém, deve ser compatível 
com o quadro inflacionário. Diferentemente da crise de 
2008, neste ano há uma piora substancial no “trade off” 
entre inflação e crescimento que onera essa tarefa.

Quando o presidente do BC, Alexandre Tombini, 
reforçou que os cortes nos juros serão “moderados” 
(mais para 0,5 do que para 1 ponto percentual), já dis-
punha de informações preliminares da retração do PIB 
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em agosto. Ele está ciente de que só com resultados 
conseguirá reverter as expectativas. E esses depen-
derão de arte e ciência na condução da política fiscal 
e monetária.

Claudia Safatle é diretora adjunta de Redação e escreve às sextas-
-feiras

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro do artigo intitulado, “Aposta perigosa do go-
verno Dilma”, publicado pelo jornal Valor Econômico 
em sua edição de 17 de outubro de 2011.

Trata-se de artigo em que o ex-ministro Luiz Car-
los Mendonça de Barros faz uma análise da crise 
econômica mundial e arrazoando suas preocupações 
com as estratégias adotadas pelo governo brasileiro 
para superá-la.

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.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)

APOSTA PERIGOSA DO GOVERNO DILMA 

Por Luiz Mendonça de Barros

A política econômica de um país não pode ser 
construída sobre cenários especulativos, principalmen-
te em períodos de grandes incertezas como vivemos 
hoje. Essa é uma limitação conhecida por quem acom-
panha com algum método a gestão pública em uma 
democracia. No caso de países que têm uma econo-
mia aberta, esse risco fica ainda mais relevante. Nas 
economias fechadas, principalmente em um ambiente 
de governos pouco democráticos, os riscos associa-
dos a uma gestão baseada em cenários construídos 
sem o devido cuidado são, no curto e médio prazo, 
menores. Mas as consequências em prazos mais lon-
gos podem ser terríveis, como nos mostra o colapso 
da União Soviética no final do século passado. O caso 
do Brasil no período Geisel é outro bom exemplo das 
consequências de uma avaliação errada sobre o futuro.

Corremos agora o risco de ver repetido no Brasil 
de hoje algo parecido. Em um momento de grandes 
incertezas sobre a economia no mundo desenvolvido, 
o governo brasileiro assumiu que o pânico que tomou 
conta dos mercados nas últimas semanas é a prova de 

que estamos entrando em um período de depressão 
econômica. Em resposta a essa avaliação o governo 
mudou o rumo da política econômica e preparou-se 
para uma verdadeira guerra econômica entre nações. 
Centralizou o comando da economia no ministério da 
Fazenda, fazendo do ministro Mantega seu comandante 
supremo. A partir dessa decisão, medidas extraordi-
nárias passaram a ser tomadas com a justificativa de 
que estamos sofrendo um ataque maciço sobre nosso 
mercado interno.

O governo criou um IOF nas operações de ven-
da de dólares no mercado futuro, dando ao ministro 
da Fazenda, que comanda o Conselho Monetário Na-
cional (CMN), carta branca para aumentá-lo se achar 
necessário. Ao Banco Central foi dada a obrigação de 
zelar pela manutenção de um mínimo de crescimen-
to econômico fixado pelo Palácio do Planalto, mesmo 
que isso custe a obrigação – que prevalece a mais de 
15 anos – de sempre buscar o centro do sistema de 
metas no mais curto espaço de tempo. Além disso, 
decretou um aumento de 30% do IPI sobre os veícu-
los automotores importados, cruzando de forma clara 
a fronteira do protecionismo e abrindo um flanco pe-
rigoso na Organização Mundial do Comércio (OMC)

São medidas muito fortes, que representam uma 
mudança radical do soft econômico construído nos 
anos FHC, e que o presidente Lula manteve pratica-
mente inalterado em seus oito anos de governo. Mas, 
segundo o discurso oficial, elas eram necessárias em 
função da gravidade do momento e dos riscos que cor-
remos por sermos uma das poucas ilhas de demanda 
em um mundo em recessão.

Quero explorar com o leitor do Valor a possibi-
lidade de não termos a crise tão terrível como a que 
muitos esperam. Nesse caso, como fica nossa econo-
mia amarrada por medidas tão limitadoras das forças 
naturais de mercado? Para onde vai a inflação, se o 
vento gelado da deflação mundial não chegar até nós? 
De acordo com algumas manifestações de membros 
importantes do governo o Banco Central deveria agir 
muito rápido para chegar logo a 9% ao ano de juros, 
cortando 100 pontos em cada uma das próximas três 
reuniões do Copom.

Explico ao leitor porque não compro esse cenário 
oficial. Depois da decepção que os mercados tiveram 
na última reunião do FMI e que causou uma queda 
impressionante nos preços de todos os ativos com 
exceção do dólar e títulos do Tesouro americano – os 
governos europeus sinalizaram com ênfase que vão 
enfrentar os desafios na Europa. A acreditar no com-
portamento dos mercados nos últimos dias – vejam 
o quadro com a comparação de alguns preços mais 
recentes – desta vez as medidas anunciadas e as pro-
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messas juradas foram levadas a sério. Se nas próximas 
semanas as decisões prometidas forem efetivadas o 
cenário de ruptura financeira na Europa – condição 
central nas previsões do governo Dilma – não vai se 
realizar ou, pelo menos ficará adiado. Em outras pa-
lavras, a economia europeia pode vir a sofrer do fenô-
meno que se chama hoje de “japoneização”, mas sem 
uma ruptura financeira.

Nesse cenário de baixíssimo crescimento e juros 
próximos de zero nos países do G-7, o mundo emer-
gente pode se transformar no único espaço econômi-
co com crescimento. Se isso ocorrer, os investimentos 
estrangeiros vão representar, a partir do ano de 2012, 
um estímulo adicional para essas economias.

E aí, como ficaremos aqui no Brasil? Com o juro 
real próximo a 3% ao ano e as pressões de demanda 
ainda muito fortes a inflação vai continuar pressionada. 
Os sindicatos vão continuar a demandar salários reais 
mais elevados, usando a escassez de mão de obra 
especializada em vários setores chaves da economia 
como sua principal arma de luta. Nesse ambiente, a 
âncora da política monetária estará amarrada e enfra-
quecida pelo compromisso com os juros baixos. E, sem 
ela, os custos crescentes na economia vão continuar 
a afetar os preços dos bens e serviços. Nesse caso, 
apenas a valorização do câmbio pode moderar a in-
flação média, como ocorreu até recentemente. Mas a 
desvalorização do real para ajudar a indústria é outro 
compromisso com o governo e que precisaria ser al-
terado para ter alguma influência na inflação.

Luiz Mendonça de Barros, Engenheiro e economista, é economista-
-chefe da Quest Investimentos. Foi presidente do BNDES e ministro 
das Comunicações (governo Fernando Henrique Cardoso). Escreve 
às sextas, quinzenalmente, para a Folha de São Paulo.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (Bloco/DEM 
– SE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o Instituto Nacional 
do Câncer (INCA) divulgou no último dia 27 de novem-
bro, Dia Nacional de Combate ao Câncer, o estudo 
“Estimativas 2012 – Incidência de Câncer no Brasil”, 
antecipando que, até 2013, mais de meio milhão de 
brasileiros desenvolverão essa doença.

São números alarmantes quando pensamos em 
termos de saúde pública, de custo e eficácia de trata-
mento e da grande desestruturação emocional e finan-
ceira que causa à família, além do grande sofrimento 
que traz ao doente,

A incidência do câncer vem aumentando nas úl-
timas décadas e é hoje um problema de saúde públi-
ca mundial. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
estima que, em 2030, 27 milhões de casos incidentes 
de câncer serão registrados, 17 milhões de mortes 

ocorrerão e 75 milhões de pessoas vivas, conviverão/
anualmente, com a doença. Segundo alerta da OMS 
o maior efeito desse aumento será sentido em países 
de baixa e média rendas.

No Brasil, as estimativas para o ano de 2012, que 
serão usadas para efeito de políticas públicas também 
em 2013, apontam a ocorrência de aproximadamente 
518.510 novos casos de câncer, o que traduz a mag-
nitude do problema no nosso país.

Entre a população brasileira, é estimado um to-
tal de 257.870 casos novos para o sexo masculino e 
260.640 para o sexo feminino, destacando-se entre eles 
o câncer de pele do tipo não melanoma (totalizando 
134 mil casos novos), seguido pelos tumores de prós-
tata (60 mil), de mama feminina (53 mil), de cólon e 
de reto (30 mil), de pulmão (27 mil), de estômago (20 
mil) e de colo do útero (18 mil).

Especificamente para o sexo masculino, cinco 
tipos serão mais incidentes: os de pele não melano-
ma (63 mil casos novos), os da próstata (60 mil), os 
de pulmão (17 mil), os do cólon edo reto (14mil) e os 
de estômago (13 mil).

Já para o sexo feminino, serão mais incidentes os 
tumores de pele não melanoma (71 mil casos novos), 
os da mama (53 mil), os do colo do útero (18 mil), os 
do cólon e reto (16 mil) e os de pulmão (10 mil).

Sr. Presidente, o câncer da mama é o que mais 
acomete as mulheres em todo o mundo, tanto em pa-
íses em desenvolvimento quanto em países desenvol-
vidos, representando cerca de 23% de todos os tipos 
de cânceres.

Gostaria de destacar a importância que atribuo a 
esse tema de saúde pública e registrar que se encontra 
na Comissão de Seguridade Social e Família da Câ-
mara dos Deputados Projeto de Lei de minha autoria 
que determina a inclusão da pesquisa de predisposi-
ção genética e de biomarcadores entre as ações do 
SUS destinadas à detecção precoce das neoplasias 
malignas de mama e do trato genital feminino.

Biomarcadores, Srªs Senadoras e Srs. Senado-
res, são. alterações quantificáveis que permitem avaliar 
o risco de desenvolver a doença, diagnosticá-la ainda 
em estágio inicial, avaliar o prognóstico, selecionar o 
tratamento mais adequado e monitorar as respostas 
que ele dá.

Incluí-lo entre os procedimentos que devem ser 
assegurados pelos SUS garantirá que grande número 
de mulheres predispostas, que têm registros de casos 
na família ou que estejam em faixa etária de risco, 
possam se prevenir ou serem diagnosticadas preco-
cemente, a tempo de tornar mais efetivo o controle da 
enfermidade e sua recuperação.
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São muito representativos os caso de morbidade 
resultantes do desconhecimento ou do conhecimen-
to tardio da doença, em estágios que diminuem as 
chances de tratamento ou cura. Espero que a Câmara 
dos Deputados aprove o referido projeto e que, muito 
brevemente, estejam esses instrumentos de pesqui-
sa, preciosos para controle e combate ao câncer, dis-
poníveis às mulheres brasileiras através do serviço 
público de saúde.

Destaco aqui trecho do estudo publicado pelo 
INCA que alerta sobre a urgência da prevenção e do 
controle do câncer:

A prevenção e o controle do câncer pre-
cisam adquirir o mesmo foco e a mesma aten-
ção que a área de serviços assistenciais, pois, 
quando o número de casos novos aumentar de 
forma rápida, não haverá recursos suficientes 
para dar conta das necessidades de diagnós-
tico, tratamento e acompanhamento. Então 
mais e mais pessoas terão câncer e correrão 
o risco de morrer prematuramente por causa 

da doença. As conseqüências poderão ser de-
vastadoras nos aspectos social e econômico. 
O câncer pode se tornar um grande obstáculo 
para o desenvolvimento socioeconômico de 
países emergentes como o Brasil.

Devemos, então, Senhoras e Senhores, ampliar 
as ações para enfrentamento do câncer, priorizando a 
educação em saúde em todos os níveis da sociedade;-
-a promoção e a prevenção orientadas a indivíduos e 
a grupos; a geração de opinião pública e, finalmente, 
apoio e estímulo à formulação de leis que permitam 
monitorar a ocorrência de casos e a ampliar as ações 
preventivas, minorando os custos humanos e financei-
ros que essa doença traz.

Era o que tinha a registrar, Sr. Presidente, obri-
gada.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Assim, nós encerramos, sob a proteção de Deus, 
mais esta sessão do Senado da República de nosso 
querido País, Brasil.

(Levanta-se a sessão às 13h22min)
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(Inicia-se a sessão às 14 horas e 6 mi-
nutos e encerra-se às 17 horas e 54 minutos.)

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) –Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) –Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

COMUNICADO

Senhor Presidente José Sarney,
Comunico nos termos do Regimento Interno do 

Senado Federal (RISF), que das 14 às 18hs, de 8 de 
dezembro do corrente ano, encontrava-me ministrando, 
palestra no Encontro Estadual de Vereadores de Santa 
Catarina (UVESC), em Florianópolis (SC)

Sala das Sessões,   dezembro de 2011. – Paulo 
Bauer, Senador.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – O ofício que acaba de ser lido vai 
à publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 
227, de 7 de dezembro de 2011, do Ministro de Estado 
da Educação, em resposta ao Requerimento nº 617, de 
2011, de informações, da Senadora Maria do Carmo Alves.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
à Requerente. 

O requerimento vai ao arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – A Presidência recebeu a Mensagem 
nº 560, de 2011, na origem, da Senhora Presidente 
da República, que comunica sua ausência do País no 
período de 9 a 10 de dezembro de 2011, quando rea-
lizou viagem oficial à Argentina.

A referida matéria foi anexada ao processado da 
Mensagem nº 37, de 2011.

É a seguinte a Mensagem:

MENSAGEM Nº 560

Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausentarei 

do País no período de 9 a 10 de dezembro de 2011, 
para realizar visita oficial à Argentina.

Brasília, 8 de dezembro de 2011. – Dilma Rousseff.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 
563, de 2011, na origem, da Presidência da República, 
que comunica a ausência do Senhor Vice-Presidente 
da República do País no período de 9 a 10 de dezem-
bro de 2011, quando realizou viagem oficial ao Catar.

A referida matéria foi anexada ao processado da 
Mensagem nº 37, de 2011.

É a seguinte a Mensagem:

MENSAGEM Nº 563

Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que durante mi-

nha ausência do País nos dias 9 e 10 de dezembro de 
2011, o Senhor Vice-Presidente da República estará 
em viagem ao Catar.

Brasília, 9 de dezembro de 2011. – Dilma Rousseff.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, pareceres que se-
rão lidos.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 1.380, DE 2011

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania (CCJ), sobre as Emendas 
nos 1 a 6 – CI, apresentadas ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 166, de 2010 (do Depu-
tado Alberto Goldman, na Casa de ori-
gem), que institui as diretrizes da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana; revoga 
dispositivos dos Decretos-Leis nos 3.326, 
de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de 

Ata da 226ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 12 de dezembro de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Srª Vanessa Grazziotin e dos Srs. Paulo Paim, 
Rodrigo Rollemberg e Anibal Diniz
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abril de 1943, da Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decre-
to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e 
das Leis nos 5.917, de 10 de setembro de 
1973, e 6.261, de 14 de novembro de 1975; 
e dá outras providências, nos termos do 
Ofício SF nº 1.936/2011.

Relator: Senador Renan Calheiros
Relator ad hoc: Senador Luiz Henrique

I – Relatório

Por intermédio do Ofício SF n° 1.936/2011, o 
Presidente do Senado Federal encaminha o Projeto 
de Lei da Câmara (PLC) n° 166, de 2010, para pro-
nunciamento desta Comissão, nos termos do art. 101, 
IV, c/c o art. 234, parágrafo único, do Regimento Inter-
no do Senado Federal (RISF), a respeito da natureza 
das emendas aprovadas ao projeto pela Comissão de 
Serviços de Infraestrutura.

O PLS n° 166, de 2010, institui as diretrizes da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana, revoga dispo-
sitivos dos Decretos-Leis nos 3.326, de 3 de junho de 
1941, e 5.405, de 13 de abril de 1943, da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-
-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, e das Leis nos 
5.917, de 10 de setembro de 1973, e 6.261, de 14 de 
novembro de 1975; e dá outras providências.

O projeto foi distribuído às Comissões de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania (CCJ), de Assuntos Econô-
micos (CAE), de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle (CMA), de Desenvolvimento 
Regional e Turismo (CDR) e de Serviços de Infraestru-
tura (CI), cabendo à última decidir terminativamente 
sobre ele. Todas as comissões se manifestaram favo-
ravelmente à proposição, tendo a CI aprovado seis 
emendas de redação a ela. Não foi apresentado recur-
so para apreciação do projeto pelo Plenário da Casa.

Havendo dúvida quanto à natureza das emen-
das aprovadas, é solicitado pronunciamento da CCJ 
sobre a matéria.

II – Análise

Nos termos do art. 234, parágrafo único, do RISF, 
guando houver dúvidas sobre se a emenda apresen-
tada como de redação atinge a substância da propo-
sição, ouvir-se-á a Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

A relevância da determinação do caráter das 
emendas reside no fato de que, sendo meramente de 
redação, elas não se submetem à regra do parágrafo 
único do art. 65 da Constituição Federal, que determi-
na o retomo, à Casa iniciadora, de projeto que tenha 
sido emendado pela Casa revisora. Como indica a 
retromencionada norma regimental, devem ser con-
sideradas de redação apenas as emendas que não 
atinjam a substância da proposição. Diverso não é o 
entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito 
do assunto. No julgamento da Ação Declaratória de 
Constitucionalidade n° 3 (DJ de 9-5-2003), asseverou 
o Ministro Nelson Jobim:

O retorno do projeto emendado à Casa 
iniciadora não decorre do fato de ter sido sim-
plesmente emendado.

Só retornará se, e somente se, a emen-
da tenha produzido modificação de sentido na 
proposição jurídica.

Ou seja, se a emenda produzir proposi-
ção jurídica diversa da proposição emendada.

Tal ocorrerá quando a modificação pro-
duzir alterações em qualquer um dos âmbitos 
de aplicação do texto emendado: material, 
pessoal, temporal ou espacial.

Não basta a simples modificação do 
enunciado pelo qual se expressa à proposi-
ção jurídica.

O comando jurídico – a proposição – tem 
que ter sofrido alteração.

O conceito de emenda de redação é: mo-
difica-se o enunciado, sem alterar a proposição.

Esse entendimento foi reafirmado no julgamento 
da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade n° 2.238 (DJ de 12-9-2008). Desse modo, 
emendas que apenas proporcionem maior exatidão na 
linguagem ou explicitem aquilo que está implícito no 
dispositivo emendado, sem modificar o sentido da pro-
posição original, devem ser havidas como de redação.

Feitas essas observações, cumpre examinar se 
as emendas oferecidas ao PLC pela CI podem ser 
consideradas de redação. Para melhor compreensão, 
apresentamos a seguir um comparativo do texto ori-
ginal do projeto e do texto resultante da aprovação 
das emendas:
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Como se vê, as emendas visam basicamente a 
substituir as referências à “remuneração dos custos de 
operação” do serviço de transporte público coletivo por 
“remuneração da prestação” do serviço de transporte 
público coletivo.

O exame dos dispositivos em questão, feito 
de forma isolada, pode levar à conclusão precipita-
da de que as emendas modificariam o seu alcance 
material e, como consectário, o significado dos co-
mandos normativos emendados. Isso ocorre porque 
a remuneração da prestação de um serviço público 
envolve algo mais do que remuneração dos cus-
tos de operação do serviço. Os concessionários de 
serviço público obtêm sua remuneração fundamen-
talmente por meio da cobrança de tarifas (também 
admitindo a legislação outras receitas alternativas 
e complementares). Como observa Marcos Juruena 
Villela Souto, a tarifa deve refletir o capital investido, 
o custo operacional, os investimentos em pesquisa 
e desenvolvimento tecnológico e o lucro do conces-
sionário (Direito Administrativo das Concessões. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 32). E nem po-
deria ser de outro modo, pois não se presume que 
o concessionário se disponha a prestar o serviço 
público pelo preço de custo, sem auferir lucro e sem 
amortizar os investimentos feitos.

Tendo em vista os mandamentos de que, na 
execução dos contratos administrativos, sejam as-
seguradas as condições efetivas da proposta, e, na 
dos contratos de concessão, seja mantido um serviço 
adequado (arts. 37, XXI, e 175, parágrafo único, IV, da 
Constituição Federal), parece-nos que a remuneração 
do concessionário deve contemplar todos os elementos 
antes indicados, e não apenas os custos de operação 
do serviço. A modificação do texto dos dispositivos do 
projeto, feita pelas emendas da CI, evita interpretações 
que conflitem com o regime constitucional dos contra-
tos de concessão de serviço público.

Não entendemos, contudo, que dita modificação 
altera a substância das normas veiculadas naqueles 
dispositivos. Com efeito, uma leitura sistemática do art. 
9° do PLC permite interpretar as emendas como de 
redação. O § 1° daquele artigo, em sua redação origi-
nal, estabelece que a tarifa de remuneração dos custos 
de operação do serviço de transporte público coletivo 
deverá ser constituída pelo preço público cobrado do 
usuário pelos serviços somado à receita oriunda de 
outras fontes de custeio, de forma a cobrir os reais 

custos do serviço prestado ao usuário por operador 
público ou privado, além da remuneração do presta-
dor. Assim, para os fins daquele dispositivo, a “tarifa 
de remuneração dos custos de operação” destina-se 
a “cobrir os reais custos do serviço prestado, [...] além 
da remuneração do prestador”.

Ora, se, nos termos do projeto, a remuneração 
dos custos de operação se destinasse exclusivamen-
te a cobrir os reais custos do serviço, seria supérflua 
a locução “além da remuneração do prestador”. Esta 
deve, portanto, referir-se a algo distinto dos custos de 
operação, e, na ausência de um critério de determi-
nação, poderia referir-se a todos os demais itens que 
não os custos de operação, inclusive o lucro. Destarte, 
as referências, no texto, à “remuneração dos custos 
de operação do serviço” podem ser entendidas de 
forma mais ampla, que abranja não apenas o valor 
destinado a cobrir os custos operacionais. Em assim 
sendo, a substituição de expressões operada pelas 
emendas não modifica o sentido da norma, apenas 
o torna mais claro, corrigindo a redação defeituosa 
do art. 9° do PLC.

Concluímos, pois, que a expressão “remunera-
ção dos custos de operação do serviço” tem alcance 
maior do que pode sugerir uma leitura perfunctória do 
texto, porquanto o § 1° do artigo deixa evidente que tal 
locução não expressa apenas a cobertura dos custos 
operacionais do prestador do serviço, mas envolve 
outros elementos, abrangidos pelo sintagma “além da 
remuneração do prestador”. Disso resulta serem de 
natureza meramente redacional as Emendas n° 1 a 6. 
Em favor dessa exegese estão os próprios preceitos 
constitucionais regedores da matéria. Se o texto do pro-
jeto anterior à modificação promovida pelas emendas 
for convertido em lei, será forçosa, a nosso ver, uma 
interpretação do art. 9° que lhe confira sentido idêntico 
ao do texto emendado, sob pena de o dispositivo vir a 
ser declarado inconstitucional.

III – Voto

Ante o exposto, o voto é no sentido de responder 
ao Presidente do Senado Federal que possuem natu-
reza de emenda de redação as de n° 1 a 6, aprovadas 
pela Comissão de Serviços de Infraestrutura ao Projeto 
de Lei da Câmara n° 166, de 2010.

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2011. – 
Senador Eunício Oliveira, Presidente – Senador Luiz 
Henrique, Relator ad hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 37. A administração pública direta e indireta 

de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos prin-
cípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, pu-
blicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)
....................................................................................

XXI – ressalvados os casos especificados na 
legislação, as obras, serviços, compras e alienações 
serão contratados mediante processo de licitação pú-
blica que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obriga-
ções de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as 
exigências de qualificação técnica e econômicas indis-
pensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
....................................................................................

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa 
será revisto pela outra, em um só turno de discussão 
e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a 
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, vol-
tará à Casa iniciadora.
....................................................................................

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da 
lei, diretamente ou sob regime de concessão ou per-
missão, sempre através de licitação, a prestação de 
serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:
....................................................................................

IV – a obrigação de manter serviço adequado.
....................................................................................

PARECER No 1.381, DE 2011

Da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, sobre o Projeto de Lei do Senado 
no 198, de 2010, do Senador José Sarney, 
que altera a Lei no 10.994, de 14 de dezem-
bro de 2004, que “Dispõe sobre o depósito 
legal de publicações, na Biblioteca Nacional, 
e dá outras providências”, para incluir as 
bibliotecas públicas estaduais e do Distrito 
Federal entre as destinatárias de exemplares 
de publicações referentes ao depósito legal.

Relator: Senador Valdir Raupp

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado (PLS) no 198, de 
2010, de autoria do Senador José Sarney, propõe seja 
alterada a Lei no 10.994, de 14 de dezembro de 2004, 
para incluir as bibliotecas públicas estaduais e do Dis-
trito Federal entre as destinatárias de exemplares de 
publicações referentes ao depósito legal.

O projeto compõe-se de três artigos. O art. 1o 
acrescenta parágrafo único ao art. 1o da Lei no 10.994, 
de 14 de dezembro de 2004, com o seguinte teor:

Parágrafo único. Fica assegurado o depósito 
legal em número suficiente para prover com pelo 
menos um exemplar das publicações objeto desta 
Lei as bibliotecas nacionais, as bibliotecas públicas 
estaduais e do Distrito Federal e as instituições 
equivalentes dos países de língua portuguesa.

O art. 2o, por sua vez, reformula o conceito de 
depósito legal, constante do inciso I do art. 2o da men-
cionada lei, para adequá-lo à alteração estabelecida 
no art. 1o do projeto.

Em sua justificação, o autor da proposição destaca o 
importante papel desempenhado pelas bibliotecas públicas 
como elementos difusores da informação e no fomento ao 
hábito da leitura entre os jovens no País. Afirma, também, 
que, não obstante a importante estrutura de bibliotecas 
públicas existente no Brasil, seus acervos são limitados, 
fato que leva ao subaproveitamento dessas instituições.

A proposição foi apresentada no dia 1o de julho 
de 2010 e distribuída à Comissão de Educação, Cul-
tura e Esporte (CE), em foro de decisão terminativa.

Não foram apresentadas emendas ao projeto.

II – Análise

Nos termos do art. 102, I, do Regimento Interno 
do Senado Federal (RISF), compete à CE apreciar 
proposições que versem sobre normas gerais sobre 
cultura e instituições educativas e culturais, matérias 
de que trata o PLS no 198, de 2010.

O projeto é apresentado num momento em que 
atravessamos um importante marco na história das 
políticas culturais no Brasil, em que se consolida a con-
cepção de que a cultura deve passar a figurar entre os 
direitos fundamentais dos brasileiros e que o Estado 
não pode se furtar ao exercício do importante papel 
de estimulador da produção cultural.

Nesse contexto de mudanças positivas, as ques-
tões relacionadas à promoção cultural no País pas-
sam a ser examinadas sob a ótica do interesse pú-
blico e do compromisso do Estado com a ampliação 
do acesso às fontes de conhecimento e de lazer. 
Essa é, segundo entendemos, a ótica que preside 
a proposição que ora examinamos. Nesse sentido, 
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a produção cultural destinada ao mercado não pode 
deixar de cumprir sua função social, participando de 
mecanismos que contribuam para desconcentrar o 
acesso aos bens culturais.

Sabe-se que o acesso à educação e à cultura é 
essencial para a ruptura do ciclo que perpetua a po-
breza em milhões de famílias brasileiras. Nesse sen-
tido, iniciativas que contribuam para reduzir as enor-
mes disparidades culturais do País são importantes, 
também, para a superação das desigualdades sociais 
que marcam nosso País. É, portanto, meritória e ex-
tremamente oportuna a proposição.

No entanto, com o objetivo de conferir maior es-
pecificidade aos critérios que devem presidir à sistemá-
tica proposta, fazem-se necessários alguns ajustes no 
texto do projeto, inclusive no que diz respeito ao atendi-
mento ao princípio da razoabilidade de sua execução.

Compete, por fim, à CE, em caráter suplemen-
tar, opinar sobre a constitucionalidade, a juridicidade 
e a regimentalidade da proposição. Quanto a esses 
aspectos, não há reparos a fazer.

III – Voto

O voto é, pois, pela aprovação do Projeto de Lei 
do Senado no 198, de 2010, nos termos da seguinte 
emenda:

EMENDA N° – CE (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DO SENADO No 198, DE 2010

Altera a Lei no 10.994, de 14 de dezem-
bro de 2004, para conferir a bibliotecas pú-
blicas estaduais e municipais a condição de 
depositárias legais de publicações.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O art. 1o da Lei n° 10.994, de 14 de de-

zembro de 2004, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único:

“Art. 1o  ..................................................
Parágrafo único. Fica assegurado o depósito 

legal em número suficiente para prover com pelo 
menos um exemplar das publicações objeto desta 
Lei, além da Biblioteca Nacional, a Biblioteca Na-
cional de Brasília, as bibliotecas públicas estaduais 
e do Distrito Federal e as instituições equivalentes 
dos países de língua portuguesa.” (NR)

Art. 2° O inciso I do art. 2° da Lei n° 10.994, de 14 de 
dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2° ...................................................  
I – Depósito legal: a obrigação do de-

pósito, em instituições públicas específicas, 
de exemplares de todas as publicações, pro-
duzidas por qualquer meio ou processo, para 
distribuição gratuita ou venda, em número su-
ficiente para o cumprimento do que determina 
o parágrafo único do art. 1°;

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

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2011. – 
Senador Paulo Bauer, Vice Presidente no exercício da 

Presidência – Senador Valdir Raupp, Relator.
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TEXTO FINAL 
EMENDA Nº 1 – CE (SUBSTITUTIVO) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 198, DE 2010

Altera a Lei n° 10.994, de 14 de dezem-
bro de 2004, para conferir a bibliotecas pú-
blicas estaduais e municipais a condição de 
depositárias legais de publicações.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 1° da Lei n° 10.994, de 14 de de-

zembro de 2004, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único:

“Art. 1°  ..................................................
Parágrafo único. Fica assegurado o depósito 

legal em número suficiente para prover com pelo 
menos um exemplar das publicações objeto desta 
Lei, além da Biblioteca Nacional, a Biblioteca Na-
cional de Brasília, as bibliotecas públicas estaduais 
e do Distrito Federal e as instituições equivalentes 
dos países de língua portuguesa.” (NR)

Art. 2° O inciso I do art. 2° da Lei n° 10.994, de 
14 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 2° ...................................................
 I – Depósito legal: a obrigação do de-

pósito, em instituições públicas específicas, 
de exemplares de todas as publicações, pro-
duzidas por qualquer meio ou processo, para 
distribuição gratuita ou venda, em número su-
ficiente para o cumprimento do que determina 
o parágrafo único do art. 1º;

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

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

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2011. – Se-
nador Paulo Bauer, Vice-Presidente no exercício da 
presidência – Senador Valdir Raupp, Relator.

Of. n° 160/2010/CE

Brasília, 6 de dezembro de 2011

Assunto: Matéria adotada pela Comissão

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 284, combinado com o art. 

91, § 2°, do Regimento Interno do Senado Federal, co-
munico a Vossa Excelência que, na reunião realizada 
nesta data, o Substitutivo de autoria de Sua Excelência 
o Senhor Senador Valdir Raupp, ao Projeto de Lei do 
Senado n° 198, de 2010, do Excelentíssimo Senhor 
Senador José Sarney, que “Altera a Lei n° 10.994, de 
14 de dezembro de 2004, que “Dispõe sobre o depó-
sito legal e de publicações, na Biblioteca Nacional, 

e dá outras providências”, para incluir as bibliotecas 
públicas estaduais e do Distrito Federal entre as des-
tinatárias de exemplares de publicações referentes ao 
depósito legal”, foi dado como definitivamente adotado 
pela Comissão.

Atenciosamente, – Senador Paulo Bauer,  Vice-
-Presidente no exercício da presidência da Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.

PARECER Nº 1.382, DE 2011

Da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, sobre o Projeto de Lei do Senado 
n° 415, de 2011, do Senador Paulo Bauer, 
que dispõe sobre os programas suplemen-
tares da União de seleção, aquisição e dis-
tribuição de material didático-escolar para 
a educação básica.

Relator: Senador Magno Malta
Relatora ad hoc: Senadora Ana Amélia

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado (PLS) n° 415, de 2011, 
de autoria do Senador Paulo Bauer, dispõe sobre os 
programas suplementares de material didático-escolar 
para a educação básica, de que trata o inciso VII do 
art. 208 da Constituição Federal (CF).

Constituída de oito artigos, sendo o último re-
servado à cláusula de vigência, a proposição define 
o que são esses programas a partir do seu objeto es-
sencial, bem como os seus beneficiários – estudan-
tes das redes públicas e escolas sem fins lucrativos 
conveniadas (art. 2°).

Nos arts. 3° e 4° do PLS arrolam-se, respectiva-
mente, os objetivos e as diretrizes dos programas em 
alusão, mantidas as preocupações constantes na atual 
regulamentação infralegal dos programas de distribui-
ção de livros didáticos no âmbito da União.

O art. 5° estabelece a obrigatoriedade de inclu-
são do Hino Nacional na contracapa dos materiais 
adquiridos e distribuídos no âmbito dos programas 
em referência.

O art. 6° define critérios orientadores à aquisição 
e distribuição de livros e materiais (número oficial de 
alunos e professores); indica a periodicidade desses 
processos: anual, para materiais consumíveis; ou per-
manente caso em que será definida em regulamento, 
observada a garantia de padrão de qualidade.

 O art. 7° trata do acionamento do regime consti-
tucional de colaboração entre federados visando à en-
trega tempestiva dos materiais às escolas e aos alunos. 

Para justificar a iniciativa, o autor lembra a lacu-
na na legislação ordinária, que deixa os programas à 
mercê dos gestores da área educacional, fato que re-
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puta reconhecido pelo próprio Ministro de Estado da 
Educação, consoante recente pronunciamento nesta 
Casa Legislativa. Ademais, a medida impediria, a seu 
juízo, a descaracterização de uma política de Estado.

A matéria, ora apreciada em decisão terminativa 
nesta Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), 
não recebeu emendas no prazo regimental.

II – Análise

A apreciação de mérito desta Comissão relati-
vamente a matérias de natureza educacional, como é 
o caso do PLS n° 415, de 2011, decorre de sua com-
petência inscrita no art. 102 do Regimento Interno do 
Senado Federal (RISF). Já a sua legitimação para de-
liberar terminativamente sobre o assunto tem respaldo 
no inciso I do art. 91 do mesmo normativo.

No que tange ao caso em exame, verifica-se que 
a iniciativa não envolve a instituição de programas go-
vernamentais, mas o estabelecimento de bases míni-
mas de funcionamento dos programas existentes ou 
que venham a ser adotados na área de aquisição e 
distribuição de livros e materiais didáticos para a educa-
ção básica. De pronto, não cabe falar em interferência 
nos gastos atualmente realizados com a execução dos 
programas de livros e materiais didáticos, tampouco 
na criação de nova despesa.

No mais, o tema se insere entre as competências 
da União, a teor do disposto nos arts. 22, inciso XXIV, e 
24, inciso IX, da Constituição Federal. Por essa razão, o 
Congresso Nacional está legitimado a legislar sobre o 
assunto, consoante disposto no art. 48 da mesma Carta.

No que concerne particularmente ao mérito, a 
proposição valoriza os esforços envidados pela União 
para assegurar a distribuição de materiais didáticos, de 
relativa qualidade, ao conjunto de alunos da educação 
básica. É inegável a importância dos recursos didáticos 
distribuídos por esses programas para o pleno aces-
so dos alunos aos conteúdos trabalhados nas aulas, 
o que pode redundar em melhoria na aprendizagem, 
além de despertar maior interesse dos alunos pelas 
aulas e ajudá-los a permanecer na escola.

 Um grande diferencial da proposta em exame a 
relativa garantia de perenidade aos requisitos dos pro-
gramas em execução ou que venham a ser adotados. 
Tal medida pode contribuir para melhoria da qualidade 
dos materiais e para a efetividade desses programas. 
Dessa forma, consoante argui o autor, a proposição é 
oportuna por suprir, inclusive, lacuna historicamente de-
tectada nos normativos infralegais que têm sido editados 
para regulamentar o tema, por meio de uma norma que 
se quer mais duradoura, e chancelada pelo Parlamento.

No que concerne à técnica legislativa, entende-
mos que a ementa do projeto poderia ser reescrita, 
de modo a refletir, com maior clareza, o objeto da pro-
posição. Para esse fim, oferecemos uma emenda de 
redação que, a nosso juízo, em nada altera ou com-
promete o mérito do PLS n° 415, de 2011.

III –  Voto

Em vista do exposto, o voto é pela constitucio-
nalidade, juridicidade e regimentalidade do Projeto de 
Lei do Senado n° 415, de 2011, e, no mérito, por sua 
aprovação, com a emenda a seguir.

EMENDA N° 1 – CE (DE REDAÇÃO)

Dê-se à ementa do Projeto de Lei do Senado n° 
415, de 2011, a seguinte redação:

“Dispõe sobre critérios e diretrizes a serem 
observados no âmbito dos programas federais 
de seleção, aquisição e distribuição de material 
didático-escolar para a educação básica.”
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TEXTO FINAL 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 415, DE 2011

“Dispõe sobre critérios e diretrizes a 
serem observados no âmbito dos progra-
mas federais de seleção, aquisição e dis-
tribuição de material didático-escolar para 
a educação básica.”

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei dispõe sobre os programas su-

plementares de material didático-escolar para a edu-
cação básica, de que trata o art. 208, VII, da Consti-
tuição Federal.

Art. 2° Os programas suplementares de material 
didático-escolar para a educação básica compreen-
dem a seleção, aquisição e distribuição, pela União, 
de livros consumíveis e não consumíveis, obras de 
referência, periódicos, obras literárias e material de 
apoio pedagógico para todos os estabelecimentos de 
educação básica pública.

§ 1° São beneficiários dos programas previstos 
no caput os alunos e professores da educação infantil, 
do ensino fundamental e do ensino médio, em todas as 
modalidades, incluindo a educação de jovens e adultos.

§ 2° Os alunos dos estabelecimentos de ensino 
sem fins lucrativos conveniados com o Poder Público 
poderão ser atendidos pelos programas de que trata 
esta Lei.

§ 3° Para receber o material de que trata esta 
Lei, as escolas federais e as redes estaduais, muni-
cipais e do Distrito Federal deverão firmar termo de 
adesão específico.

Art. 3° São objetivos dos programas suplementa-
res de material didático-escolar para a educação básica:

I – melhoria do processo de ensino e aprendizagem;
II – garantia de padrão de qualidade do material empre-

gado na prática educativa das escolas públicas;
III – democratização do acesso às fontes de informa-

ção e cultura;
IV – fomento à leitura e estímulo à atividade investi-

gativa dos alunos;
V – apoio à atualização e ao desenvolvimento profis-

sional dos professores.

Art. 4° São diretrizes dos programas suplementa-
res de material didático-escolar para a educação básica:

I – a universalização do atendimento aos alunos da 
educação básica pública, em todas as disciplinas 
ou campos do saber;

II – a garantia de qualidade técnica e pedagógica do 
material;

III – a observância dos princípios da isonomia, trans-
parência, economicidade e eficiência nos pro-
cessos de seleção, aquisição e distribuição do 
material;

IV – o respeito à liberdade, o apreço à tolerância e a 
garantia de isenção político-partidária nas obras;

V – a promoção da acessibilidade para alunos com 
deficiência;

VI – o fomento à oferta dos materiais em formato 
digital, observados os dispositivos relativos ao 
direito autoral;

VII – o respeito à autonomia didático-pedagógica dos 
docentes e dos estabelecimentos de ensino;

VIII – a promoção do pluralismo de ideias e de con-
cepções pedagógicas.

Parágrafo único. O descumprimento das diretrizes 
enunciadas neste artigo implica a responsabilização 
administrativa da autoridade competente, sem prejuízo 
das sanções previstas na legislação.

Art. 5° O Hino Nacional deverá constar da con-
tracapa dos livros e cadernos adquiridos por meio dos 
programas de que trata esta Lei.

Art. 6° A aquisição e a distribuição do material 
didático-escolar destinado a cada estabelecimento de 
ensino levarão em conta os registros oficiais do censo 
escolar, relativos a número de alunos matriculados e 
professores em exercício.

§ 1° Os livros e os materiais consumíveis deverão 
ser adquiridos e distribuídos anualmente ou, no caso 
de periódicos, segundo sua periodicidade.

§ 2° Os livros não consumíveis, as obras de re-
ferência e literárias e o material de apoio pedagógico 
deverão ser repostos periodicamente, observada a 
diretriz disposta no inciso II do art. 3°.

Art. 7° Cabe à União, aos Estados e aos Municí-
pios, em regime de colaboração, assegurar que o ma-
terial didático-escolar para a educação básica chegue 
aos estabelecimentos de ensino antes do início das 
atividades letivas.

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2011. – 
Senador Paulo Bauer, Vice-Presidente no exercício 
da Presidência – Senadora Ana Amélia, Relatora 
ad hoc.

DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL218



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 13 53375 

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legis-

lar sobre:
....................................................................................

XXIV – diretrizes e bases da educação nacional;
....................................................................................

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Dis-
trito Federal legislar concorrentemente sobre:
....................................................................................

IX – educação, cultura, ensino e desporto;
....................................................................................

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, não exigida esta 
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre 
todas as matérias de competência da União, especial-
mente sobre:
....................................................................................

Art. 208. O dever do Estado com a educação será 
efetivado mediante a garantia de:
....................................................................................

VII – atendimento ao educando, em todas as 
etapas da educação básica, por meio de programas 
suplementares de material didático-escolar, transpor-
te, alimentação e assistência à saúde. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional no 59 de 2009)
....................................................................................  

Of. no 159/2011/CE

Brasília, 6 de dezembro de 2011

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2o, do art. 91, do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado no 415, de 2011, de autoria 
de Sua Excelência o Senhor Senador Paulo Bauer, 
que “Dispõe sobre os programas suplementares da 
União de seleção, aquisição e distribuição de mate-
rial didático-escolar para a educação básica”, com a 
emenda oferecida.

Atenciosamente, – Senador Paulo Bauer, Vice-
-Presidente no exercício da Presidência da Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.

PARECER Nº 1.383, DE 2011

Da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
no 185, de 2009 (Projeto de Lei no 2.530/2007, 
na origem, do Deputado Ilderlei Cordeiro) 
que denomina Rodovia Deputado Ildefon-
ço Cordeiro o trecho da Rodovia BR-364 
entre as localidades de Nova Califórnia e 
Boqueirão da Esperança, Estado do Acre.

Relator: Senador Anibal Diniz

I – Relatório

De iniciativa do Deputado Ilderlei Cordeiro, o Pro-
jeto de Lei da Câmara (PLC) no 185, de 2009 (Projeto 
de Lei no 2.530, de 2007, na origem), pretende atribuir 
denominação ao trecho da rodovia BR-364 compreen-
dido entre as localidades acreanas de Nova Califórnia 
e Boqueirão da Esperança, em homenagem a Ildefon-
ço Cordeiro, ex-deputado federal pelo Estado do Acre.

O autor do projeto destaca aspectos relevantes da 
biografia do homenageado, que, nascido em Cruzeiro 
do Sul (AC), morreu prematuramente em acidente aé-
reo aos 57 anos de idade, no exercício do mandato de 
deputado federal. Segundo a justificação apresentada, 
Ildefonço Cordeiro foi grande defensor da integração 
rodoviária do Acre – tanto nas ligações internas, entre 
os municípios do estado, como nas ligações com os 
países vizinhos (Bolívia e Peru). Como deputado fe-
deral (1999-2002), participou ativamente do processo 
de dotação orçamentária e liberação de verbas para a 
pavimentação da rodovia BR-364 no estado.

Na Câmara dos Deputados, o projeto recebeu 
aprovação das Comissões de Viação e Transportes, 
de Educação e Cultura, e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania.

Nesta Casa, onde a proposição foi submetida 
à apreciação terminativa da Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte (CE), não foram oferecidas emendas.

II – Análise

De acordo com o art. 102, II, do Regimento Interno 
do Senado Federal, compete à Comissão de Educa-
ção, Cultura e Esporte (CE) pronunciar-se a respeito 
de matérias que versem sobre homenagens cívicas, 
como a que é objeto da proposição em análise. No 
caso presente, por ser a única comissão a examinar 
o projeto, deve a CE opinar sobre a constitucionalida-
de, a juridicidade e a técnica legislativa empregada, 
além do mérito.
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Por atribuir denominação a rodovia federal, a ma-
téria insere-se entre aquelas de competência da União, 
previstas no art. 21, XXI, da Constituição Federal. Nes-
sa condição, e nos termos do art. 48 da Constituição, 
cabe ao Congresso Nacional dispor sobre o assunto, 
que não integra a reserva de iniciativa de outro Poder.

De resto, a proposição observa os critérios es-
tabelecidos na Lei no 6.682, de 27 de agosto de 1979, 
que “dispõe sobre a denominação de vias e estações 
terminais do Plano Nacional de Viação” (PNV). De 
acordo com essa lei, os terminais, viadutos ou trechos 
de vias integrantes do sistema nacional de transporte 
terão a denominação das localidades em que se si-
tuem, obedecida a nomenclatura fixada no PNV, mas 
poderão, mediante lei especial, receber designação 
supletiva àquela de caráter oficial. São admitidas, para 
esse fim, “designações de fatos históricos ou nomes de 
pessoas falecidas com relevantes serviços prestados 
à nação ou à humanidade”.

O projeto adota técnica legislativa adequada, que 
não demanda correções, estando de acordo com os 
preceitos da Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro 
de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a 
alteração e a consolidação das leis.

No mérito, contudo, não há como acolher a pre-
tensão do autor, pois, desde 1993, a rodovia BR-364, 
aí incluído o trecho objeto do PLC no 185, de 2009, já 
conta com outra denominação supletiva, igualmente 
atribuída por lei. Trata-se da Lei no 8.733, de 25 de 
novembro de 1993, que deu àquela rodovia a denomi-
nação “Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira”. 
Como a lei não traz indicação de trecho para aplicação 
da homenagem dirigida ao ex-presidente JK, admite-
-se que a referida denominação aplica-se a toda a 
extensão da rodovia.

Vale lembrar que a BR-364 teve sua implantação 
iniciada no governo de Juscelino Kubitschek, após 
histórica reunião realizada em 2 de fevereiro de 1960 
com os governadores dos estados da região Norte, 
na qual o presidente, num ato de coragem e arrojo, 
decidiu construir uma rodovia ligando Cuiabá (MT) 
a Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC). Essa rodovia, 
cujo traçado atual se estende desde o Estado de São 
Paulo até a fronteira do Brasil com o Peru, no Estado 
do Acre, além de ter sido decisiva para a integração 
do Norte e do Centro-Oeste ao restante do País, vi-

ria a se constituir no principal eixo de escoamento da 
produção daquelas regiões.

Sem desdouro dos méritos da personalidade a 
quem o projeto em pauta pretende agora homenagear, 
é necessário atentar para as implicações decorrentes 
da superposição de denominações legalmente aplica-
das ao mesmo objeto.

A prosperar a presente iniciativa, a denomina-
ção anterior será fatalmente revogada, pelo menos no 
trecho coincidente com o da nova denominação. Isso 
porque, nos termos da Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657, de 4 de 
setembro de 1942), “a lei posterior revoga a anterior 
quando expressamente o declare, quando seja com ela 
incompatível ou quando regule inteiramente a matéria 
de que tratava a lei anterior” (art. 2o, § 1o).

Longe de pretender sopesar realizações e atri-
butos pessoais de qualquer dos homenageados, en-
tendo que a substituição de nomes atribuídos a vias, 
terminais, logradouros e edificações públicas deve ser 
evitada, sob pena de desvirtuamento da principal razão 
para homenagens desse tipo – perpetuar, para conhe-
cimento das futuras gerações, a memória e o exemplo 
de ilustres personalidades e seus feitos.

Sabendo-se que a conversão do PLC no 185, 
de 2009, em lei aboliria a homenagem que, há quase 
vinte anos, quis o Congresso Nacional, com a sanção 
do Presidente da República, conceder a Juscelino 
Kubitschek – homem público extraordinário, executor 
de obras de inequívoco significado para todo o povo 
brasileiro – proponho que esta Comissão se manifeste 
contrariamente ao projeto.

III – Voto

Ante o exposto, o voto é pela rejeição do PLC no 
185, de 2009.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2011.
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LEGISLAÇAO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 21. Compete à União:

....................................................................................
XXI – estabelecer princípios e diretrizes para o 

sistema nacional de viação;
....................................................................................

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, não exigida esta 
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre 
todas as matérias de competência da União, especial-
mente sobre:

I – sistema tributário, arrecadação e distribuição 
de rendas;

II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias, or-
çamento anual, operações de crédito, dívida pública e 
emissões de curso forçado;

III – fixação e modificação do efetivo das Forças 
Armadas;

IV – planos e programas nacionais, regionais e 
setoriais de desenvolvimento;

V – limites do território nacional, espaço aéreo e 
marítimo e bens do domínio da União;

VI – incorporação, subdivisão ou desmembra-
mento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as 
respectivas Assembléias Legislativas;

VII – transferência temporária da sede do Go-
verno Federal;

VIII – concessão de anistia;
IX – organização administrativa, judiciária, do 

Ministério Público e da Defensoria Pública da União e 
dos Territórios e organização judiciária, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal;

X – criação, transformação e extinção de cargos, 
empregos e funções públicas;

XI – criação, estruturação e atribuições dos Mi-
nistérios e órgãos da administração Pública; 

X – criação, transformação e extinção de cargos, 
empregos e funções públicas, observado o que esta-
belece o art. 84, VI, b; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001) 

XI – criação e extinção de Ministérios e órgãos 
da administração pública; (Redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 32 de 2001) 

XII – telecomunicações e radiodifusão;
XIII – matéria financeira, cambial e monetária, 

instituições financeiras e suas operações;
XIV – moeda, seus limites de emissão, e mon-

tante da dívida mobiliária federal.
XV – fixação do subsídio dos Ministros do Supre-

mo Tribunal Federal, por lei dc iniciativa conjunta dos 
Presidentes da República, da Câmara dos Deputados, 
do Senado Federal c do Supremo Tribunal Federal, ob-
servado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 150, II, 153, 
III, e 153, § 2º, I. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998)

XV – fixação do subsídio dos Ministros do Su-
premo Tribunal Federal, observado o que dispõem os 
arts. 39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 41 19-12-2003) 
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI 6.682, DE 27 DE AGOSTO DE 1979

Dispõe sobre a denominação de vias 
e estações terminais do plano nacional de 
viação, e da outras providencias.

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

LEI Nº 8.733, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1993

Dá a denominação de Presidente Jus-
celino Kubitschek de Oliveira à Rodovia 
BR-364.

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

DECRETO-LEI Nº 4.657, 
DE 4 DE SETEMBRO DE 1942

Lei de Introdução ao Código Civil Bra-
sileiro.
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 Lei de Introdução às normas do Di-
reito Brasileiro. (Redação dada pela Lei nº 
12.376, de 2010)

....................................................................................
Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, 

a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. 
(Vide Lei nº 3.991, de 1961) 

§1º A lei posterior revoga a anterior quando ex-
pressamente o declare, quando seja com ela incompa-
tível ou quando regule inteiramente a matéria de que 
tratava a lei anterior.
....................................................................................

Of. nº 161, /2011/CE

Brasília, 6 de dezembro de 2011

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela rejei-
ção do Projeto de Lei da Câmara nº 185, de 2009, de 
autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Ilderlei 
Cordeiro, que “Denomina Rodovia Deputado Ildefonço 
Cordeiro o trecho da Rodovia BR-364, entre as locali-
dades de Nova Califórnia e Boqueirão da Esperança, 
Estado do Acre.”

Atenciosamente, – Senador Paulo Bauer – Vice-
-Presidente no exercício da Presidência da Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.

RELATÓRIO

Relator: Senador Randolfe Rodrigues

I – Relatório

De iniciativa do Deputado Ilderlei Cordeiro, o Pro-
jeto de Lei da Câmara (PLC) n° 185, de 2009 (Projeto 
de Lei n° 2.530, de 2007, na origem), pretende atribuir 
denominação ao trecho da rodovia BR-364 compreen-
dido entre as localidades acreanas de Nova Califórnia 
e Boqueirão da Esperança, em homenagem a Ildefon-
ço Cordeiro, ex-deputado federal pelo Estado do Acre.

O autor do projeto destaca aspectos relevantes da 
biografia do homenageado, que, nascido em Cruzeiro 
do Sul (AC), morreu prematuramente em acidente aé-
reo aos 57 anos de idade, no exercício do mandato de 
deputado federal. Segundo a justificação apresentada, 
Ildefonço Cordeiro foi grande defensor da integração 

rodoviária do Acre – tanto nas ligações internas, entre 
os municípios do estado, como nas ligações com os 
países vizinhos (Bolívia e Peru). Como deputado fe-
deral (1999-2002), participou ativamente do processo 
de dotação orçamentária e liberação de verbas para a 
pavimentação da rodovia BR-364 no estado.

Na Câmara dos Deputados, o projeto recebeu 
aprovação das Comissões de Viação e Transportes, 
de Educação e Cultura, e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania.

Nesta Casa, onde a proposição foi submetida 
à apreciação terminativa da Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte (CE), não foram oferecidas emendas.

II – Análise

De acordo com o art. 102, II, do Regimento Interno 
do Senado Federal, compete à Comissão de Educa-
ção, Cultura e Esporte (CE) pronunciar-se a respeito 
de matérias que versem sobre homenagens cívicas, 
como a que é objeto da proposição em análise. No 
caso presente, por ser a única comissão a examinar 
o projeto, deve a CE opinar sobre a constitucionalida-
de, a juridicidade e a técnica legislativa empregada, 
além do mérito.

Por atribuir denominação a rodovia federal, a ma-
téria insere-se entre aquelas de competência da União, 
previstas no art. 21, XXI, da Constituição Federal. Nes-
sa condição, e nos termos do art. 48 da Constituição, 
cabe ao Congresso Nacional dispor sobre o assunto, 
que não integra a reserva de iniciativa de outro Poder.

De resto, a proposição observa os critérios esta-
belecidos na Lei n° 6.682, de 27 de agosto de 1979, 
que “dispõe sobre a denominação de vias e estações 
terminais do Plano Nacional de Viação” (PNV). De 
acordo com essa lei, os terminais, viadutos ou trechos 
de vias integrantes do sistema nacional de transporte 
terão a denominação das localidades em que se si-
tuem, obedecida a nomenclatura fixada no PNV, mas 
poderão, mediante lei especial, receber designação 
supletiva àquela de caráter oficial. São admitidas, para 
esse fim, “designações de fatos históricos ou nomes de 
pessoas falecidas com relevantes serviços prestados 
à Nação ou à humanidade”.

O projeto adota técnica legislativa adequada, que 
não demanda correções, estando de acordo com os 
preceitos da Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro 
de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a 
alteração e a consolidação das leis.

DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL224



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 13 53381 

No mérito, acolhemos as razões expendidas pelo 
autor, para quem o projeto busca preservar a memória 
de um homem honrado que dedicou a vida à defesa dos 
interesses do povo do Acre, estado no qual se situa o 
trecho rodoviário escolhido para a homenagem. Nada 
mais pertinente e meritório, portanto, já que a iniciativa 
vem em reconhecimento da ação política empreendida 
pelo então Deputado Federal Ildefonço Cordeiro em 
prol da integração rodoviária do estado, com destaque 
para a pavimentação do trecho acreano da BR-364.

III – Voto 

Ante o exposto, o voto é pela aprovação do PLC 
n° 185, de 2009.

Sala da Comissão, – Senador Randolfe Rodri-
gues, Relator.

PARECER Nº 1.384, DE 2011

Da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte,  sobre o Projeto de Lei do Senado 
n° 19, de 2010, do Senador Raimundo Co-
lombo, que denomina que o aeroporto de 
Jaguaruna, em Santa Catarina, seja deno-
minado “Aeroporto Zilda Arns”.

Relator: Senador Vital do Rêgo
Relator ad hoc: Senador Sérgio Petecão

 I – Relatório

O projeto de lei em análise atribui a denominação 
de “Aeroporto Zilda Arns” ao aeroporto de Jaguaruna, 
em Santa Catarina.

O autor, Senador Raimundo Colombo, considera 
a homenageada “a maior brasileira dedicada à causa 
da família e da infância”. Nascida em Forquilhinha (SC), 
em 1934, Zilda Arns foi médica pediatra e sanitarista. 
Foi, também, fundadora e coordenadora internacional 
da Pastoral da Criança e da Pastoral da Pessoa Idosa, 
organização que recebeu diversos prêmios pelo tra-
balho desenvolvido. A atuação da Pastoral da Criança 
resultou em expressiva redução da mortalidade infantil 
e salvou crianças pobres da desnutrição e da violência, 
mediante a disseminação de conhecimentos sobre a 
prevenção de doenças junto às suas famílias. Em vin-

te e cinco anos, a Pastoral acompanhou mais de um 
milhão e oitocentas mil crianças, em 4.060 municípios, 
por meio de 261.962 voluntários.

A proposição foi distribuída exclusivamente à 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), para 
decisão terminativa. Não foram apresentadas emendas.

II – Análise

A matéria em análise, por tratar de homenagem 
cívica, enquadra-se entre aquelas passíveis de apre-
ciação pela CE, nos termos do art. 102, inciso II, do 
Regimento Interno do Senado Federal.

Uma vez que se trata de decisão terminativa 
e exclusiva, será aqui analisado não só o mérito da 
proposta, mas também sua adequação aos princípios 
constitucionais vigentes.

O equipamento cuja denominação se pretende 
alterar ainda não foi inaugurado. Quando pronto, não 
pertencerá, entretanto, à União, mas ao Estado de San-
ta Catarina, que já adotou, inclusive, a denominação 
“Aeroporto Regional Sul – Humberto Ghizzo Bortoluzzi”.

Em se tratando de um bem estadual, não se ad-
mite, em respeito ao princípio federativo, que lei federal 
lhe altere a denominação.

Por certo, não faltarão oportunidades para prestar a 
justa homenagem à Doutora Zilda Arns, que, como bem 
apontou o Senador Raimundo Colombo, foi uma incan-
sável defensora das crianças mais pobres do nosso País.

III – Voto

Ante o exposto, o voto é pela Rejeição, por in-
constitucionalidade, do Projeto de Lei do Senado n° 
19, de 2010.
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Of. nº 162/2011/CE

Brasília, 6 de dezembro de 2011

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter ter-
minativo, na reunião realizada nesta data, pela rejeição 
do Projeto de Lei do Senado nº 19, de 2010, de autoria 
de Sua Excelência o Senhor Senador Raimundo Colom-
bo, que Denomina que o aeroporto de Jaguaruna, em 
Santa Catarina, seja denominado “Aeroporto Zilda Arns”.

Respeitosamente, – Senador Paulo Bauer – Vice-
-Presidente no exercício da Presidência da Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. 

PARECERES NºS 1.385 E 1.386, DE 2011

Sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
159, de 2010, do Senador Gim Argello, que 
altera a Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 
2006, que regulamenta a comercialização 
de alimentos para lactentes e crianças de 
primeira infância e também a de produtos 
de puericultura correlatos, para proibir a 
comercialização e a oferta de mamadeiras, 
bicos e chupetas que contenham bisfenol-
-A em sua composição.

PARECER Nº 1.385, DE 2011 
(Da Comissão de Direitos Humanos 

e Legislação Participativa)

Relatora: Senadora Rosalba Ciarlini

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 159, de 
2010, de autoria do Senador Gim Argello, veda a co-
mercialização e a oferta, ainda que gratuita, de mama-
deiras, bicos e chupetas que contenham a substância 
bisfenol-A. Para tanto, a proposição acrescenta novo 
art. 25-A à Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006, que 
regulamenta a comercialização de alimentos para lac-
tentes e crianças de primeira infância e também a de 
produtos de puericultura correlatos.

De acordo com o autor, a proposição objetiva 
proteger o público infantil de potenciais efeitos adver-
sos relacionados à exposição precoce aos produtos 
que contêm a substância bisfenol-A (BPA, do inglês 
bisphenol A) – entre eles, câncer e alterações no 
desenvolvimento físico, neurológico e comportamental 
de crianças –, com base no princípio da precaução.

O PLS nº 159, de 2010, foi distribuído à apreciação 
das Comissões de Direitos Humanos e Legislação Par-

ticipativa (CDH) e de Assuntos Sociais (CAS), cabendo 
a esta última decisão terminativa acerca da matéria.

Não foram apresentadas emendas ao projeto.

II – Análise

De acordo com o art. 102-E do Regimento Interno 
do Senado Federal (RISF), cabe à CDH opinar sobre 
projetos de lei que versem sobre proteção à infância. 
Nesse sentido, a matéria do projeto de lei sob análise 
tem grande relevância no âmbito do temário desta co-
missão, haja vista que as evidências científicas indicam 
que a saúde dos seres humanos pode sofrer conse-
quências adversas em virtude da exposição ao BPA. 
Notadamente os bebês e as crianças, por terem uma 
exposição aumentada ao produto, comparativamente 
aos adultos, são as principais vítimas dessa intoxicação.

O BPA é um aditivo utilizado para dar forma a 
objetos de policarbonato – um tipo de plástico –, tais 
como mamadeiras, pratos, copos, xícaras, garrafões 
d’água reutilizáveis e brinquedos. É usado também nos 
revestimentos de recipientes e embalagens à base de 
resina epóxi, encontrada em latas de conservas e de 
bebidas, entre outras.

O BPA consta da “lista positiva de polímeros e 
resinas para embalagens e equipamentos plásticos em 
contato com alimentos”, anexa à Resolução da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) nº 17, de 17 
de março de 2008. Seu uso é, portanto, autorizado pela 
legislação brasileira, desde que obedecido o limite de 
migração específica (LME) de 0,6mg/kg, ou seja, 0,6 
miligrama do produto para cada quilo da embalagem. 
Igual limite foi harmonizado no âmbito do Mercosul.

Entretanto, no restante do mundo, iniciativas le-
gislativas já ocorreram com vistas ao banimento do uso 
do BPA, por suspeita de causar disfunções no sistema 
endócrino e reprodutor. Como medida de precaução, 
Canadá, Dinamarca, Costa Rica e França vedaram o 
BPA em mamadeiras e outros produtos infantis. No Ja-
pão, fabricantes de produtos infantis decidiram retirar 
o BPA da composição de embalagens de alimentos. 
Nos Estados Unidos da América, alguns estados tais 
como Vermont, Connecticut, Maryland, Minnesota, Wa-
shington e Wisconsin também baniram a substância.

A Anvisa, contudo, ainda considera seguro o li-
mite estabelecido em norma e não se manifestou so-
bre as novas pesquisas e discussões em andamento 
nos Estados Unidos e na Europa. Dessa forma, dado 
o imobilismo da agência reguladora, é necessário que 
o nosso país também aprove leis mais severas para 
coibir o uso de BPA, pois há fortes indícios de que, 
mesmo em quantidades mínimas, o produto é preju-
dicial à saúde.
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Por fim, entendemos que o presente projeto de 
lei pode contribuir para minimizar os riscos à saúde 
da população e que os benefícios sociais e sanitários 
resultantes da medida proposta conferem inegável 
mérito ao projeto.

III – Voto

Diante do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado nº 159, de 2010.

Sala da Comissão, 24 de novembro de 2010. – 
Senadora Rosalba Ciarlini, Relatora.
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PARECER Nº 1.386, DE 2011 
(Da Comissão de Assuntos Sociais)

Relator: Senador Paulo Davim

I – Relatório

Vem ao exame da Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS) o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 159, de 
2010, do Senador Gim Argello, que proíbe a comer-
cialização e a oferta, ainda que gratuita, de mamadei-
ras, bicos e chupetas que contenham a substância 
bisfenol-A.

Nesse sentido, o projeto propõe o acréscimo de 
um art. 25-A à Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006, 
que regulamenta a comercialização de alimentos para 
lactentes e crianças de primeira infância e também a 
de produtos de puericultura correlatos.

O art. 2º firma o termo inicial da vigência do 
diploma legal para 180 dias após a data de sua pu-
blicação.

A apresentação do projeto é justificada por seu 
autor em função dos riscos sanitários inerentes à ex-
posição dos lactentes e crianças ao bisfenol-A.

A proposição foi distribuída à prévia apreciação 
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Parti-
cipativa (CDH), onde recebeu parecer pela aprovação. 
Caberá à CAS decidir em caráter terminativo sobre o 
projeto, que não recebeu emendas.

II – Análise

Preliminarmente, cumpre ressaltar que a matéria 
– proteção à saúde – conforma-se ao rol de atribuições 
desta Comissão, nos termos do inciso II do art. 100 do 
Regimento Interno do Senado Federal.

Conforme salientado pelo autor e pela relatora 
na CDH, Senadora Rosalba Ciarlini, o bisfenol-A é 
uma substância química largamente empregada na 
fabricação de policarbonatos, que, no entanto, oferece 
potencial cancerígeno quando ingerida. Nesse sentido, 
o projeto é especialmente meritório, pois visa a prote-

ger o ser humano na fase mais sensível de sua vida, 
ou seja, na infância.

Com efeito, estudos publicados pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) demonstraram que a 
ingesta diária média de bisfenol-A é muito variável, 
mas foi estimada em 0,2μg/kg (dois décimos de mi-
crograma por quilograma) de peso corporal em bebês 
amamentados exclusivamente no peito; de 2,3μg/kg 
naqueles alimentados por fórmulas infantis usando 
mamadeiras sem policarbonato; e de 11,0μg/kg de 
peso em lactentes em uso de fórmulas oferecidas 
em mamadeiras fabricadas com policarbonato. Para 
adultos, a estimativa de consumo foi de 1,5μg/kg de 
peso corporal.

Isso demonstra cabalmente que os lactentes 
constituem o segmento populacional mais afetado pelo 
uso disseminado do bisfenol-A pela indústria. Dessar-
te, a proposição legislativa sob análise é precisa ao 
vedar o uso da substância em produtos empregados 
na alimentação infantil.

O potencial carcinogênico do bisfenol-A está 
registrado na literatura médica internacional, bem 
como seus efeitos deletérios sobre o sistema endó-
crino. Considerando a existência de dúvidas sobre 
os níveis seguros de exposição ao produto, a medida 
mais prudente e racional a ser adotada é afastá-lo 
da alimentação das crianças. E isso deve ser feito o 
mais rápido possível.

No mais, não há reparos a fazer em relação à 
constitucionalidade, à juridicidade e à técnica legisla-
tiva do PLS nº 159, de 2010.

III – Voto

Diante do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado nº 159, de 2010.

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2011. – Se-
nador Jayme Campos, Presidente – Senador Paulo 
Davim, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 11.265, DE 3 DE JANEIRO DE 2006

Regulamenta a comercialização de 
alimentos para lactentes e crianças de pri-
meira infância e também a de produtos de 
puericultura correlatos.

....................................................................................
Art. 25. As mamadeiras, bicos e chupetas não 

conterão mais de 10 (dez) partes por bilhão de quais-
quer N-nitrosaminas e, de todas essas substâncias em 
conjunto, mais de 20 (vinte) partes por bilhão.
....................................................................................

Art. 26. Os fabricantes, importadores e distribui-
dores de alimentos terão o prazo de 12 (doze) meses, 
contado a partir da publicação desta lei, para imple-
mentar as alterações e adaptações necessárias ao 
seu fiel cumprimento. (Vide Lei nº 11.460, de 2007)
....................................................................................

OFÍCIO Nº 261/2011 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 7 de dezembro de 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, em decisão termi-
nativa, o Projeto de Lei do Senado nº 159, de 2010, 
que Altera a Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006, 
que regulamenta a comercialização de alimentos para 
lactentes e crianças de primeira infância e também a 
de produtos de puericultura correlatos, para proibir a 
comercialização e a oferta de mamadeiras, bicos e 
chupetas que contenham bisfenol-A em sua compo-
sição, de autoria do Senador Gim Argello.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

PARECER N° 1.387, DE 2011

Da Comissão de Assuntos Sociais, ao 
Projeto de Lei do Senado n° 240, de 2011, 
da Senadora Ana Amélia, que altera a Lei 
n° 8.213, de 24 de julho de 1991, que dis-
põe sobre os Planos de Benefícios da Pre-
sidência Social e dá outras providências, 
para incluir a esclerose lateral amiotrófica 
entre as doenças e condições cujos porta-
dores são beneficiados com a isenção do 

cumprimento de prazo de carência para a 
concessão de auxílio-doença e aposenta-
doria por invalidez.

Relator: Senador Paulo Paim

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado n° 240, de 2011, 
que altera a Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, que 
dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 
Social e dá outras providências, para incluir a escle-
rose lateral amiotrófica entre as doenças e condições 
cujos portadores são beneficiados com a isenção do 
cumprimento de prazo de carência para a concessão 
de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez é de 
autoria da Senadora Ana Amélia.

A proposição objetiva, em síntese, alterar a re-
dação do art. 151 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 
1991, para estender o benefício de dispensa do cum-
primento de prazo de carência, para a concessão de 
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, aos por-
tadores da esclerose lateral amiotrófica (ELA), no âm-
bito do Regime Geral da Previdência Social e que se 
aprovado passará a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 151. A lista de doenças mencionada 
no inciso II do art. 26 incluirá, obrigatoriamen-
te, tuberculose ativa, hanseníase, alienação 
mental, esclerose lateral amiotrófica, neopla-
sia maligna, cegueira, paralisia irreversível e 
incapacitante, cardiopatia grave, doença de 
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, ne-
fropatia grave, estado avançado da doença de 
Paget (osteíte deformante), síndrome da imu-
nodeficiência adquirida (AIDS), contaminação 
por radiação e hepatopatia grave.”

Na sua justificativa a autora esclarece que a ELA 
é uma doença neurodegenerativa grave caracterizada 
pela morte dos neurônios motores, responsáveis pelo 
comando da musculatura esquelética de todo o corpo, 
o que causa o comprometimento progressivo de várias 
funções, como a fala, a deglutição, a respiração e a 
movimentação dos membros.

A doença, que afeta cerca de quatorze mil bra-
sileiros, inicia-se pela perda da força dos membros 
superiores ou inferiores, ao mesmo tempo em que 
aparecem contrações involuntárias dos músculos dos 
braços e das pernas. Com a evolução, os movimentos 
dos membros são comprometidos e o paciente passa 
a ter dificuldade para respirar, deglutir, falar e andar.
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Como se vê, o padecimento dos portadores 
de ELA e de seus familiares é incomensurável e 
todos os esforços para buscar a cura da doença e 
todas as medidas para trazer-lhes algum conforto 
são bem-vindas.

A proposição está submetida ao juízo termina-
tivo desta Comissão e até a presente data não foram 
apresentadas emendas à proposição.

II – Análise

Nos termos do art. 100, inciso I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, compete à Comissão de 
Assuntos Sociais dar parecer sobre o presente Pro-
jeto de Lei.

As regras para concessão de benefícios do Regi-
me Geral da Previdência Social – RGPS, tem natureza 
previdenciária e inserem-se no campo da Previdência 
Social. Normas com esse conteúdo estão entre aque-
las de iniciativa comum, previstas no art. 61 da Cons-
tituição Federal.

Cabe ao Congresso Nacional a competência 
para legislar sobre o tema, nos termos do art. 48 da 
mesma Carta. Observados esses pressupostos, temos 
que a proposição não apresenta vícios de inconstitu-
cionalidade nem de ilegalidade, no que concerne ao 
seu aspecto formal.

No mérito, assiste razão a ilustre autora quan-
do argumenta que o curso da doença dura em média 
de três a cinco anos a partir dos primeiros sintomas 
e, ao final, quando todos os músculos do corpo se 
petrificam, a morte vem em decorrência de parada 
respiratória.

Trata-se, portanto, de doença agressiva, que me-
rece, por todos os ângulos, principalmente iluminado 
pelo princípio da dignidade humana inscrito no inciso III 
do art. 1º da Constituição Federal, tratamento especial 
por parte da legislação infraconstitucional.

Consigne-se, que atualmente não existe tra-
tamento eficaz contra a ELA e hoje ainda não há 
possibilidade de cura para a doença. Para o futu-

ro, a grande esperança reside nas pesquisas com 
células-tronco.

Como se vê, o padecimento dos portadores 
de ELA e de seus familiares é incomensurável e 
todos os esforços para buscar a cura da doença e 
todas as medidas para trazer-lhes algum conforto 
são bem-vindas.

Neste cenário é que o projeto pretende a inclu-
são da esclerose lateral amiotrófica no inciso II do 
art. 26 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, que 
dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 
Social. Esse inciso isenta do cumprimento do perío-
do de carência para a concessão de auxílio-doença 
e aposentadoria por invalidez os portadores de do-
enças que constem de lista a ser elaborada pelos 
Ministérios da Saúde e do Trabalho e Emprego, e da 
Previdência Social.

A referida lista só foi apresentada por meio da 
Portaria Interministerial MPAS/MS n° 2.998, de 23 de 
agosto de 2001, dos Ministérios da Previdência e As-
sistência Social (MPAS) e da Saúde (MS), isto é, quase 
dez anos após a publicação da Lei e contempla, além 
das doenças e dos agravos à saúde listados no art. 
151 da citada Lei n° 8.213, de 1991, a contaminação 
por radiação e a hepatopatia grave.

No momento atual, a redação vigente para o ci-
tado art. 151 da lei perdeu o sentido, pois o seu texto 
faz referência ao hiato de tempo que iria transcorrer 
enquanto a lista ainda não tivesse sido publicada. Por 
isso, esta proposição vem em boa hora para alterar a 
redação do referido dispositivo, inserindo, também, a 
hepatopatia grave no rol da Lei.

III – Voto

Em face do exposto, opinamos pela aprovação 
do Projeto de Lei do Senado no 240, de 2011.

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2011. – Se-
nador Jayme Campos, Presidente – Senador Paulo 
Paim, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
Art. 1° A República Federativa do Brasil, formada 

pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 
de Direito e tem como fundamentos:
....................................................................................

III – a dignidade da pessoa humana;
....................................................................................

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, não exigida esta 
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre 
todas as matérias de competência da União, especial-
mente sobre:
....................................................................................

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
....................................................................................

LEI N° 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 26. Independe de carência a concessão das 

seguintes prestações:
II – auxílio-doença e aposentadoria por invali-

dez nos casos de acidente de qualquer natureza ou 
causa e de doença profissional ou do trabalho, bem 
como nos casos de segurado que, após filiar-se ao 
Regime Geral de Previdência Social, for acometido 
de alguma das doenças e afecções especificadas 
em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do 
Trabalho e da Previdência Social a cada três anos, 
de acordo com os critérios de estigma, deformação, 
mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira 
especificidade e gravidade que mereçam tratamento 
particularizado;
....................................................................................

Art. 151. Até que seja elaborada a lista de do-
enças mencionadas no inciso II do art. 26, indepen-

de de carência a concessão de auxílio-doença e 
aposentadoria por invalidez ao segurado que, após 
filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for 
acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa; 
hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; ce-
gueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardio-
patia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose 
anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da 
doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da 
deficiência imunológica adquirida (AIDS); e conta-
minação por radiação, com base em conclusão da 
medicina especializada.
....................................................................................

Ofício n° 262/2011-Presidência/CAS

Brasília, 7 de dezembro de 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, em decisão termi-
nativa, o Projeto de Lei do Senado nº 240, de 2011, 
que altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que 
dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 
Social e dá outras providências, para incluir a escle-
rose lateral amiotrófica entre as doenças e condições 
cujos portadores são beneficiados com a isenção do 
cumprimento de prazo de carência para a concessão 
de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, de 
autoria da Senadora Ana Amélia.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

PARECER Nº 1.388, DE 2011

Da Comissão de Assuntos Sociais, so-
bre o Projeto de Lei do Senado n° 312, de 
2011, do Senador Gim Argello, que altera 
a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 
(Lei Orgânica da Saúde), para assegurar 
o direito à cirurgia plástica reparadora no 
âmbito do Sistema Único de Saúde.

Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado (PLS) n° 312, de 
2011, de autoria do Senador Gim Argello, acrescenta 
parágrafo único ao art. 19-M da Lei n° 8.080, de 19 
de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), para 
incluir as cirurgias plásticas corretivas ou reparadoras 
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entre os procedimentos terapêuticos que configuram a 
assistência terapêutica integral no campo de atuação 
do Sistema Único de Saúde (SUS).

O art. 19-M é um dos dispositivos que compõem 
o capítulo recentemente incorporado à Lei Orgânica 
da Saúde pela Lei n° 12.401, de 28 de abril de 2011, 
“para dispor sobre a assistência terapêutica e a incor-
poração de tecnologia em saúde no âmbito do SUS”. 
Esse artigo define “assistência terapêutica integral” 
como a dispensação de medicamentos e produtos 
de interesse para a saúde e o oferecimento de proce-
dimentos terapêuticos e as condições em que isso é 
devido pelo sistema.

O PLS n° 312, de 2011, estabelece que as cirur-
gias plásticas corretivas e reparadoras, inclusive as de 
lesões decorrentes de violência ou acidentes, incluem-
-se no rol desses procedimentos.

A proposição é justificada pelo seu autor como 
necessária, frente à dificuldade de acesso a esse 
tipo de cirurgia no SUS, mesmo àquelas para repa-
rar sequelas graves e deformantes. A explicitação do 
direito serve, assim, para assegurá-lo definitivamente 
e para que não reste dúvida sobre a importância do 
procedimento.

O projeto não recebeu emendas e será aprecia-
do terminativamente por esta Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS).

II – Análise

Concordamos com o propositor quanto à neces-
sidade de ampliação da oferta de cirurgias reparadoras 

no âmbito do SUS. Do nosso ponto de vista, a positi-

vação do direito a esse acesso, objeto da proposição, 

deverá constituir elemento favorecedor da revisão das 

políticas correspondentes e da ampliação do financia-

mento e da oferta dos procedimentos referidos.

Tem mérito, portanto, o projeto.

Quanto à regimentalidade, constitucionalidade e 

juridicidade, também não há reparos a fazer: (i) cuida 

o projeto em análise de matéria cujo exame compete a 

esta Comissão, nos termos do art. 100, do Regimento 

Interno do Senado; (ii) a matéria se insere na compe-

tência da União para legislar privativamente sobre se-

guridade social, que compreende a saúde e, portanto, 

as atribuições do SUS, e concorrentemente com os 

Estados e o Distrito Federal sobre proteção e defesa 

da saúde, segundo dispõe a Constituição Federal em 

seus arts. 22, XXIII, e 24, XII; (iii) não fere princípios 

fundamentais e atende à Constituição Federal quanto 

à espécie legislativa adequada para tratar do assunto 

– lei ordinária.

Está, ademais, vazado em boa técnica legislativa.

III – Voto

Em vista do exposto, o voto é pela aprovação do 

Projeto de Lei do Senado n° 312, de 2011.

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2011. – 

Senador Jayme Campos, Presidente – Senador Mo-

zarildo Cavalcanti, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legis-

lar sobre:
....................................................................................

XXIII – seguridade social;
....................................................................................

Art. 24. Compete á União, aos Estados e ao Dis-
trito Federal legislar concorrentemente sobre:

XII – Previdência Social, proteção e defesa da 
saúde;
....................................................................................

LEI N° 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre as condições para a pro-
moção, proteção e recuperação da saúde, 
a organização e o funcionamento dos ser-
viços correspondentes e dá outras provi-
dências.

....................................................................................
Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a 

que se refere a alínea d do inciso I do art. 6º con-
siste em: (Incluído pela Lei n° 12.401, de 2011) Ci-
tado por 51

I – dispensação de medicamentos e produtos de 
interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em con-
formidade com as diretrizes terapêuticas definidas em 
protocolo clínico para e doença ou o agravo à saúde 
a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformi-
dade com o disposto no art. 19 -P; (Incluído pela Lei 
n° 12.401, de 2011)

II – oferta de procedimentos terapêuticos, em re-
gime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes 
de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema 
Único de Saúde - SUS, realizados no território nacional 
por serviço próprio, conveniado ou contratado.

Art. 19-N. Para os efeitos do disposto no art. 
19-M, são adotadas as seguintes definições: Cita-
do por 51
....................................................................................

LEI N° 12.401, DE 28 DE ABRIL DE 2011

Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setem-
bro de 1990, para dispor sobre a assistência 
terapêutica e a incorporação de tecnologia 
em saúde no âmbito do Sistema Único de 
Saúde – SUS.

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

Ofício n° 263/2011 – Presidência/CAS

Brasília, 7 de dezembro de 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2° do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, em decisão termi-
nativa, o Projeto de Lei do Senado n° 312, de 2011, 
que Altera a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 
(Lei Orgânica da Saúde), para assegurar o direito à ci-
rurgia plástica reparadora no âmbito do Sistema Único 
de Saúde, de autoria do Senador Gim Argello.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

PARECER No 1.389, DE 2011

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei do Senado no 351, 
de 2011, do Senador Delcídio do Amaral, 
que dispõe sobre o regime de trabalho dos 
empregados nas atividades de operação, 
manutenção e outras necessárias ao fun-
cionamento das usinas nucleoelétricas.

Relator: Senador Lobão Filho
Relatora ad hoc: Senadora Ana Amélia

I – Relatório

Em exame nesta Comissão, em decisão termina-
tiva, o Projeto de Lei do Senado no 351, de 2011, que 
trata sobre o regime de trabalho dos empregados nas 
atividades de operação, manutenção e outras neces-
sárias ao funcionamento das usinas nucleoelétricas.

O projeto prevê que, quando imprescindível para 
a continuidade operacional, o empregado será mantido 
em seu posto de trabalho em regime de revezamento 
em turnos de 8 horas. O turno de 12 horas de trabalho 
será restrito às seguintes situações: durante a parada 
das usinas; emergência operacional; e situações es-
pecíficas, observado o plano de operação da empresa. 
Para garantir a normalidade das operações ou para 
atender a imperativos de proteção e segurança nuclear, 
poderá ser exigida a disponibilidade do empregado no 
local de trabalho ou em local próximo, durante o inter-
valo destinado à alimentação, que será de uma hora.

Enquanto o empregado estiver em regime de 
revezamento em turnos de 8 horas, são assegurados 
os seguintes direitos: pagamento do adicional de tra-
balho noturno; disponibilização de local para refeições 
com equipamentos de cozinha adequados para esta 
finalidade; recepção de refeições encomendadas pe-
los empregados; repouso de 3 dias consecutivos para 
cada 6 turnos trabalhados em período diurno ou misto 
e repouso de 6 dias consecutivos para cada 6 turnos 
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trabalhados em período noturno. Para aqueles empre-
gados que estiverem em regime de revezamento em 
turno de 12 horas, ficam assegurados também os se-
guintes direitos: repouso de 2 dias consecutivos para 
cada 4 turnos trabalhados; pagamento, como extraor-
dinárias, das horas excedentes às 180 horas mensais.

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas.

II – Análise

Nos termos do art. 90, inciso I, combinado com 
o disposto no art. 100, inciso I, do Regimento Interno 
do Senado Federal, compete a Comissão de Assuntos 
Sociais emitir parecer sobre projetos de lei que versem 
relações de trabalho.

Sob o aspecto formal, não vislumbramos óbice 
algum de natureza jurídica ou constitucional no projeto. 
A disciplina da matéria é de competência legislativa 
da União (art. 22, I, da Constituição Federal – CF) e 
inclui-se entre as atribuições do Congresso Nacional 
(art. 48, caput, da CF). Também os requisitos de ade-
quação as regras regimentais foram respeitados.

Não havendo, portanto, impedimentos constitu-
cionais, a norma, se aprovada, está apta para entrar 
em nosso ordenamento jurídico.

A proposição em discussão pretende regular o 
trabalho em regime de revezamento dos empregados 
que prestam serviços em atividades de operação, ma-
nutenção, proteção radiológica e física das usinas nu-
cleoelétricas, bem como em qualquer outra atividade 
necessária ao seu funcionamento.

No mérito, concordamos com os argumentos 
apresentados pelo autor. Com efeito, como nas usi-
nas nucleoelétricas o reabastecimento de combustível 
nuclear e a manutenção ou realização de melhorias 
técnicas são executadas em regime continuo de tra-
balho, preferencialmente em escalas de revezamento 
de 12 horas, para permitir o rápido retorno da unidade 
geradora ao sistema elétrico nacional, visando a evitar 
a sobrecarga do sistema, são necessárias medidas 
de proteção especial aos profissionais que trabalham 
nesses estabelecimentos.

Como se sabe, no âmbito do Direito do Trabalho 
e da proteção ao trabalhador, dependendo da ativida-
de que ele exerce, o legislador, além de lhe assegurar 
seus direitos básicos, deve ainda lhe garantir desempe-
nhar seu oficio com segurança para sua vida e saúde, 
inclusive com o necessário repouso após a jornada 
de trabalho e depois do decurso de tempo de efetivo 
comparecimento ao serviço.

Por isso, atendidos os requisitos de interesse so-
cial e tendo em vista as características de determinadas 
atividades, deve o legislador criar normas específicas 
considerando o tipo de atividade, o desgaste produzido 
por ela e os riscos que lhe são inerentes para, desse 
modo, dispensar-lhe um tratamento especial.

Atenta a esses aspectos, a legislação trabalhis-
ta contém normas protetoras de situações por motivo 
de ordem pessoal (mulheres, menores e idosos) e de 
ordem profissional (bancários, empregados nos servi-
ços de telefonia, de telegrafia submarina e subfluvial, 
serviço ferroviário, trabalho em minas de subsolo, en-
tre outras). No entanto, a despeito de sua importância 
e das especiais características de que se reveste sua 
atividade, para os empregados nas usinas nucleoelé-
tricas não há, ainda, norma nesse sentido.

As disposições propostas pelo presente projeto 
vêm em boa hora e, com certeza irão proporcionar um 
tratamento mais adequado aos empregados que pres-
tam serviços em atividade de operação, manutenção, 
proteção radiológica e física das usinas nucleoelétricas.

Por fim, cabe-nos promover um pequeno reparo 
à redação do § 3o do artigo 2o do projeto, no que tange 
ao intervalo destinado à alimentação do empregado, 
estabelecido em uma hora pela proposição. Como 
esse empregado está em regime de disponibilidade 
no local de trabalho ou próximo dele e tendo em vista 
a peculiaridade de sua atividade, que é a de atender 
a imperativos de proteção e segurança nuclear, enten-
demos que, nesse caso, o intervalo para a alimentação 
deva ser reduzido para meia hora.

III – Voto

À vista do exposto, opinamos pela aprovação 
do Projeto de Lei do Senado no 351, de 2011, com a 
seguinte emenda:

EMENDA No 1 – CAS

Dê-se ao § 3o do art. 2o do Projeto de Lei do Se-
nado no 351, de 2011, a seguinte redação:

“Art. 2o  ..................................................
§ 3o Para garantir a normalidade das 

operações ou para atender a imperativos de 
proteção e segurança nuclear, poderá ser exi-
gida a disponibilidade do empregado no local 
de trabalho ou em local próximo, durante o 
intervalo destinado a alimentação, que será 
de 30 (trinta) minutos.”

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2011. – 
Senador Jayme Campos, Presidente.
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TEXTO FINAL 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 351, DE 2011

Dispõe sobre o regime de trabalho 
dos empregados nas atividades de opera-
ção, manutenção e outras necessárias ao 
funcionamento das usinas nucleoelétricas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O regime de trabalho regulado nesta lei é 

aplicável aos empregados que prestam serviços em 
atividades de operação, manutenção, proteção radio-
lógica e física das usinas nucleoelétricas, bem como 
em qualquer outra atividade necessária ao funciona-
mento das unidades nucleares.

Art. 2o Sempre que for imprescindível à continui-
dade operacional, o empregado será mantido em seu 
posto de trabalho em regime de revezamento.

§ 1o O regime de revezamento observará o turno 
de 8 (oito) horas e será adotado nas atividades rotinei-
ras descritas no artigo anterior.

§ 2o O turno de 12 (doze) horas de trabalho será 
restrito às seguintes situações:

I – durante a parada das usinas;
II – em emergência operacional;
III – específicas, observado o plano de operação da 

empresa.

§ 3o Para garantir a normalidade das operações 
ou para atender a imperativos de proteção e seguran-
ça nuclear, poderá ser exigida a disponibilidade do 
empregado no local de trabalho ou em local próximo, 
durante o intervalo destinado à alimentação, que será 
de 30 (trinta) minutos.

Art. 3o Durante o período em que o empregado 
permanecer no regime de revezamento em turnos de 
8 (oito) horas, ser-lhe-ão assegurados os seguintes 
direitos:

I – pagamento do adicional de trabalho noturno;
II – disponibilização de local adequado para refeições 

com equipamentos de cozinha adequados para 
esta finalidade;

III – recepção de refeições encomendadas pelos em-
pregados;

IV – repouso de:

a) 3 (três) dias consecutivos para cada 
6 (seis) turnos trabalhados em período diurno 
ou misto; e

b) 6 (seis) dias consecutivos para cada 6 
(seis) turnos trabalhados em período noturno.

Art. 4o Ao empregado que trabalhe no regime de 
revezamento em turno de 12 (doze) horas, ficam as-

segurados, além dos já previstos nos incisos I, II, e III 
do art. 3o, os seguintes direitos:

I – repouso de no mínimo 2 (dois) dias consecutivos 
para cada 4 (quatro) turnos trabalhados;

II – pagamento, coma extraordinárias, das horas ex-
cedentes as 180 (cento e oitenta) horas mensais.

Art. 5o A variação de horários, em escalas de 
revezamento diurno, noturno ou misto, será estabele-
cida pelo empregador com obediência aos preceitos 
desta Lei.

Art. 6o Os atuais regimes de trabalho, nas ativi-
dades previstas no artigo 1o, bem como as vantagens 
a eles inerentes, serão ajustados as condições esta-
belecidas nesta Lei, de forma que não ocorra redução 
de remuneração.

Art. 7o Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2011. – 
Senador Jayme Campos, Presidente da Comissão 
de Assuntos Sociais.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legis-

lar sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual, eleito-

ral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
....................................................................................

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, não exigida esta 
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre 
todas as matérias de competência da União, especial-
mente sobre:
....................................................................................

Ofício no 268/2011 – Presidência/ CAS

Brasília, 7 de dezembro de 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2o do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, em decisão termi-
nativa, o Projeto de Lei do Senado no 351, de 2011, 
de autoria do Senador Delcídio do Amaral, que dispõe 
sobre o regime de trabalho dos empregados nas ati-
vidades de operação, manutenção e outras necessá-
rias ao funcionamento das usinas nucleoelétricas, e a 
Emenda no 1-CAS.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 
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DOCUMENTO ANEXADO PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RE-
GIMENTO INTERNO.

RELATÓRIO

Relator: Senador Lobão Filho

I – Relatório

Em exame nesta Comissão, em decisão termina-
tiva, o Projeto de Lei do Senado no 351, de 2011, que 
trata sobre o regime de trabalho dos empregados nas 
atividades de operação, manutenção e outras neces-
sárias ao funcionamento das usinas nucleoelétricas.

O projeto prevê que, quando imprescindível para 
a continuidade operacional, o empregado será mantido 
em seu posto de trabalho em regime de revezamento 
em turnos de 8 horas. O turno de 12 horas de trabalho 
será restrito às seguintes situações: durante a parada 
das usinas; emergência operacional; e situações es-
pecíficas, observado o plano de operação da empresa. 
Para garantir a normalidade das operações ou para 
atender a imperativos de proteção e segurança nuclear, 
poderá ser exigida a disponibilidade do empregado no 
local de trabalho ou em local próximo, durante o inter-
valo destinado à alimentação, que será de uma hora.

Enquanto o empregado estiver em regime de 
revezamento em turnos de 8 horas, são assegurados 
os seguintes direitos: pagamento do adicional de tra-
balho noturno; disponibilização de local para refeições 
com equipamentos de cozinha adequados para esta 
finalidade; recepção de refeições encomendadas pe-
los empregados; repouso de 3 dias consecutivos para 
cada 6 turnos trabalhados em período diurno ou misto 
e repouso de 6 dias consecutivos para cada 6 turnos 
trabalhados em período noturno. Para aqueles empre-
gados que estiverem em regime de revezamento em 
turno de 12 horas, ficam assegurados também os se-
guintes direitos: repouso de 2 dias consecutivos para 
cada 4 turnos trabalhados; pagamento, como extraor-
dinárias, das horas excedentes as 180 horas mensais.

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas.

II – Análise

Nos termos do art. 90, inciso I, combinado com 
o disposto no art. 100, inciso I, do Regimento Interno 
do Senado Federal, compete a Comissão de Assuntos 
Sociais emitir parecer sobre projetos de lei que versem 
relações de trabalho.

Sob o aspecto formal, não vislumbramos óbice 
algum de natureza jurídica ou constitucional no projeto. 
A disciplina da matéria é de competência legislativa 

da União (art. 22, I, da Constituição Federal – CF) e 
inclui-se entre as atribuições do Congresso Nacional 
(art. 48, caput, da CF). Também os requisitos de ade-
quação as regras regimentais foram respeitados.

Não havendo, portanto, impedimentos constitu-
cionais, a norma, se aprovada, esta apta para entrar 
em nosso ordenamento jurídico.

A proposição em discussão pretende regular o 
trabalho em regime de revezamento dos empregados 
que prestam serviços em atividades de operação, ma-
nutenção, proteção radiológica e física das usinas nu-
cleoelétricas, bem como em qualquer outra atividade 
necessária ao funcionamento das usinas nucleares.

No mérito, não há reparos a fazer. Com efeito, 
como nas usinas nucleoelétricas o reabastecimento de 
combustível nuclear e a manutenção ou realização de 
melhorias técnicas são executadas em regime contínuo 
de trabalho, preferencialmente em escalas de reveza-
mento de 12 horas, para permitir o rápido retorno da 
unidade geradora ao sistema elétrico nacional, visan-
do a evitar a sobrecarga do sistema, são necessárias 
medidas de proteção especial aos profissionais que 
trabalham nesses estabelecimentos.

Como se sabe, no âmbito do Direito do Trabalho 
e da proteção ao trabalhador, dependendo da ativida-
de que ele exerce, o legislador, além de lhe assegurar 
seus direitos básicos, deve ainda lhe garantir desempe-
nhar seu oficio com segurança para sua vida e saúde, 
inclusive com o necessário repouso após a jornada 
de trabalho e depois do decurso de tempo de efetivo 
comparecimento ao serviço.

Por isso, atendidos os requisitos de interesse so-
cial e tendo em vista as características de determinadas 
atividades, deve o legislador criar normas específicas 
considerando o tipo de atividade, o desgaste produzido 
por ela e os riscos que lhe são inerentes para, desse 
modo, dispensar-lhe um tratamento especial.

Atenta a esses aspectos, a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei 
no 5.452, de 1o de maio de 1943, traz em seu Título 
III (Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho) as 
normas protetoras de situações por motivo de ordem 
pessoal (mulheres, menores e idosos), ou de ordem 
profissional (bancários, empregados nos serviços de 
telefonia, de telegrafia submarina e subfluvial, serviço 
ferroviário, trabalho em minas de subsolo, entre outras). 
Para os empregados nas usinas nucleoelétricas não 
há, ainda, disposição nesse sentido.

As normas propostas pelo presente projeto vêm 
em boa hora e, com certeza irão proporcionar um tra-
tamento mais adequado aos empregados que prestam 
serviços em atividade de operação, manutenção, pro-
teção radiológica e física das usinas nucleoelétricas.
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Por fim, em atendimento ao disposto no inciso 
IV do art. 7o da Lei Complementar no 95, de 26 de fe-
vereiro de 1998, que estabelece que um mesmo as-
sunto (normas especiais sobre duração e condições 
de trabalho) não poderá ser disciplinado por mais de 
uma lei, propomos, ao final, emenda para inserir o 
texto da proposição no corpo da Consolidação das 
Leis do Trabalho.

III – Voto

À vista do exposto, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado no 351, de 2011, na forma 
da seguinte emenda:

EMENDA No  – CAS (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº     , DE 2011

Acrescenta a Seção XIII-A ao Capítulo 
I do Título III da Consolidação das Leis do 
Trabalho, para dispor sobre o regime de 
trabalho dos empregados nas atividades 
de operação, manutenção e outras neces-
sárias ao funcionamento das usinas nu-
cleoelétricas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O Capítulo I do Titulo III da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 
5.452, de 1o de maio de 1943, passa a vigorar acres-
cida da seguinte Seção XIII-A:

“Seção XIII-A
Dos empregados nas usinas nucleo-

elétricas
Art. 350-A. Aos empregados que prestam 

serviços em atividades de operação, manuten-
ção, proteção radiológica e física nas usinas 
nucleoelétricas, bem como em qualquer outra 
atividade necessária ao funcionamento das 
unidades nucleares, aplicam-se os preceitos 
especiais constantes desta Seção:

Art. 350-B. Sempre que for imprescindível 
à continuidade operacional, o empregado será 
mantido em seu posto de trabalho em regime 
de revezamento.

§ 1o O regime de revezamento observará 
o turno de oito horas e será adotado nas ati-
vidades rotineiras descritas no artigo anterior.

§ 2o O turno de doze horas de trabalho 
será restrito às seguintes situações:

I – durante a parada das usinas;
II – em emergência operacional;
III – específicas, observado o plano de 

operação da empresa.

§ 3o Para garantir a normalidade das ope-
rações ou para atender a imperativos de prote-
ção e segurança nuclear, poderá ser exigida a 
disponibilidade do empregado no local de tra-
balho ou em local próximo, durante o intervalo 
destinado à alimentação, que será de uma hora.

Art. 350-C. Durante o período em que o 
empregado permanecer no regime de reve-
zamento em turnos de oito horas, ser-lhe-ão 
assegurados os seguintes direitos:

I – pagamento do adicional de trabalho 
noturno;

II – disponibilização de local adequado 
para refeições com equipamentos de cozinha 
adequados para esta finalidade;

III – recepção de refeições encomenda-
das pelos empregados;

IV – repouso de:
a) três dias consecutivos para cada seis 

turnos trabalhados em período diurno ou misto; e
b) seis dias consecutivos para cada seis 

turnos trabalhados em período noturno.
Art. 350-D. Ao empregado que trabalhe no 

regime de revezamento em turno de doze horas, 
ficam assegurados, além dos já previstos nos 
incisos I, II e III do art. 3o, os seguintes direitos:

I – repouso de no mínimo dois dias con-
secutivos pan cada quatro turnos trabalhados;

II – pagamento, como extraordinárias, 
das horas excedentes as cento e oitenta ho-
ras mensais.

Art. 350-E. A variação de horários, em 
escalas de revezamento diurno, noturno ou  
misto, será estabelecida pelo empregador nos 
termos desta Consolidação.”

Art. 2o Os atuais regimes de trabalho, nas ativi-
dades previstas no art. 1o, bem como as vantagens a 
eles inerentes, serão ajustados às condições estabe-
lecidas nesta Lei, de forma que não ocorra redução 
de remuneração.

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

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Os pareceres lidos vão à publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) –Com referência ao Parecer nº 1.380, 
de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
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dadania, que acaba de ser lido, a Presidência escla-
rece ao Plenário que o Projeto de Lei da Câmara nº 
166, de 2010, já havia sido aprovado com emendas, 
em caráter terminativo, pela Comissão de Serviços de 
Infraestrutura, em reunião realizada em 15/09/2011, e 
que o prazo para interposição do recurso, previsto no 
art. 91 do Regimento Interno, foi aberto e esgotou-se 
no dia 30-9-2011.

Contudo, ao ser realizada a revisão do texto para 
envio à sanção, surgiu a dúvida quanto à natureza das 
emendas apresentadas, motivo pelo qual foi a referi-
da matéria encaminhada à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, nos termos do parágrafo único art. 
234 do Regimento Interno. 

Nestes termos, uma vez que a matéria foi apre-
ciada terminativa pela Comissão de Serviços de In-
fraestrutra e que o parecer conclui que as emendas 
são de redação, a Presidência encaminha o Projeto 
à sanção.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) –A Presidência recebeu o Ofício nº 
160, de 2011, do Presidente da Comissão de Educa-
ção, Cultura e Esporte, que comunica a apreciação, 
em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado 
nº 198, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 160/2011/CE

Brasília, 6 de dezembro de 2011

Assunto: Matéria adotada pela Comissão

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 284, combinado com o art. 

91, § 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, 
comunico a Vossa Excelência que, na sessão realizada 
nesta data, o Substitutivo de autoria da Sua Excelência 
o Senhor Senador Valdir Raupp, ao Projeto de Lei do 
Senado nº 198, de 2010, do Excelentíssimo Senhor 
Senador José Sarney, que “Altera a Lei nº 10.994, de 
14 de dezembro de 2004, que “Dispõe sobre o depó-
sito legal e de publicações, na Biblioteca Nacional, e 
dá outras  providências”, para incluir as bibliotecas 
públicas estaduais e do Distrito Federal entre as des-
tinatárias de exemplares de publicações referentes ao 
depósito legal”, foi dado como definitivamente adotado 
pela Comissão.

Atenciosamente, – Senador Paulo Bauer, Vice-
-Presidente no exercício da Presidência da Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Com referência ao Ofício nº 160, de 
2011, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para inter-
posição de recurso, por um décimo da composição da 
Casa, para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, 
nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) –A Presidência recebeu os Ofícios nºs 
159, 161 e 162, de 2011, do Presidente da Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte, que comunicam a 
apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei 
do Senado nº 415, de 2011; do Projeto de Lei da Câ-
mara nº 185, de 2009; e do Projeto de Lei do Senado 
nº 19, de 2010, respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 159/2011/CE

Brasília, 6 de dezembro de 2011

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Inter-

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado nº 415, de 2011, de autoria 
de Sua Excelência o Senhor Senador Paulo Bauer, 
que “Dispõe sobre os programas suplementares da 
União de seleção, aquisição e distribuição de mate-
rial didático-escolar para a educação básica”, com a 
emenda oferecida.

Atenciosamente, – Senador Paulo Bauer, Vice-
-Presidente no exercício da presidência da Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.

Of. nº 161/2011/CE

Brasília, 6 de dezembro de 2011

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV, e 2º do art. 91 do Regi-

mento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela rejei-
ção do Projeto de Lei da Câmara nº 185, de 2009, de 
autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Ilderlei 
Cordeiro, que “Denomina Rodovia Deputado Ildefonço 
Cordeiro o trecho da Rodovia BR–364, entre as locali-
dades de Nova Califórnia e Boqueirão da Esperança, 
Estado do Acre”.

Atenciosamente, – Senador Paulo Bauer, Vice-
-Presidente no exercício da presidência da Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.
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Of. nº 162/2011/CE

Brasília, 6 de dezembro de 2011

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV, e 2º do art. 91 do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em 
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, 
pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 19, de 
2010, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador 
Raimundo Colombo, que denomina que o aeroporto 
de Jaguaruna, em Santa Catarina, seja denominado 
“Aeroporto Zilda Arns”.

Atenciosamente, – Senador Paulo Bauer, Vice-
-Presidente no exercício da presidência da Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Com referência aos Ofícios nºs 
159, 161 e 162, de 2011, fica aberto o prazo de cinco 
dias úteis para interposição de recurso, por um décimo 
da composição da Casa, para que as matérias sejam 
apreciadas pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º 
a 5º, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu os Ofícios 
nºs 261, 262, 263 e 268, de 2011, do Presidente da 
Comissão de Assuntos Sociais, que comunicam a 
apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 159, de 2010; 240, 312 e 351, de 
2011, respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

OFÍCIO Nº 261/2011 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 7 de dezembro de 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2o do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, em decisão termi-
nativa, o Projeto de Lei do Senado no 159, de 2010, 
que Altera a Lei no 11.265, de 3 de janeiro de 2006, 
que regulamenta a comercialização de alimentos para 
lactentes e crianças de primeira infância e também a 
de produtos de puericultura correlatos, para proibir a 
comercialização e a oferta de mamadeiras, bicos e 
chupetas que contenham bisfenol-A em sua compo-
sição, de autoria do Senador Gim Argello.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

OFÍCIO No 262/2011 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 7 de dezembro de 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2o do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, em decisão termi-
nativa, o Projeto de Lei do Senado no 240, de 2011, 
que Altera a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, que 
dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 
Social e dá outras providências, para incluir a escle-
rose lateral amiotrófica entre as doenças e condições 
cujos portadores são beneficiados com a isenção do 
cumprimento de prazo de carência para a concessão 
de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, de 
autoria da Senadora Ana Amélia.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

OFÍCIO No 263/2011 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 7 de dezembro de 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2o do artigo 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o 
Projeto de Lei do Senado no 312, de 2011, que Altera a 
Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica 
da Saúde), para assegurar o direito à cirurgia plástica 
reparadora no âmbito do Sistema Único de Saúde, de 
autoria do Senador Gim Argello.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

OFÍCIO No 268/2011 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 7 de dezembro de 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2o do artigo 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o 
Projeto de Lei do Senado no 351, de 2011, de autoria do 
Senador Delcídio do Amaral, que dispõe sobre o regime 
de trabalho dos empregados nas atividades de operação, 
manutenção é outras necessárias ao funcionamento das 
usinas nucleoelétricas, e a Emenda no 1-CAS.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Com referência aos Ofícios nºs 261, 
262, 263 e 268, de 2011, fica aberto o prazo de cinco 
dias úteis para interposição de recurso, por um décimo 
da composição da Casa, para que as matérias sejam 

DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL250



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 13 53407 

apreciadas pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º 
a 5º, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 
933 a 935, de 2011, da Comissão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa, comunicando a aprovação 
de Substitutivos aos Projetos de Lei da Câmara nºs 33, 
de 2009; e 30, de 2010; e ao Projeto de Lei do Senado 
nº 216, de 2004. 

São os seguintes os Ofícios:

OF. N° 933/11 – CDH

Brasília, 9 de dezembro de 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58, § 2°, I, da Constituição, 

combinado como o parágrafo 2° do artigo 91 e art. 282, 
ambos do Regimento Interno do Senado Federal, co-
munico a Vossa Excelência, que esta Comissão apro-
vou Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara n° 33, 
de 2009, que “Dispõe sobre o tratamento preferencial 
aos idosos, aos portadores de deficiência e às ges-
tantes em eventos culturais, desportivos e similares”, 
e deverá constar da Pauta da próxima reunião para 
discussão em turno suplementar.

Atenciosamente, – Senador Paulo Paim, Pre-
sidente.

OF. N° 934/11 – CDH

Brasília, 9 de dezembro de 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58, § 2°, I, da Constituição, 

combinado como o parágrafo 2° do artigo 91 e art. 
282, ambos do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, comunico a Vossa Excelência, que esta Comissão 
aprovou Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara n° 
30, de 2010, que “Obriga a divulgação do número de 
telefone da Polícia Rodoviária Federal”, e deverá cons-
tar da Pauta da próxima reunião para discussão em 
turno suplementar.

Atenciosamente, – Senador Paulo Paim, Pre-
sidente 

OF. N° 935/11 – CDH

Brasília, 9 de dezembro de 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58, § 2°, I, da Constituição, 

combinado como o parágrafo 2° do artigo 91 e art. 282, 
ambos do Regimento Interno do Senado Federal, co-
munico a Vossa Excelência, que esta Comissão apro-
vou Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n° 216, 
de 2004, que “Altera o art. 2° da Lei n° 7.853, de 24 de 

outubro de 1989, dando prioridade de tramitação às 
causas judiciais em que seja parte pessoa portadora 
de deficiência”, e deverá constar da Pauta da próxima 
reunião para discussão em turno suplementar.

Atenciosamente, – Senador Paulo Paim, Pre-
sidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Com referência aos ofícios lidos, 
a Presidência comunica ao Plenário que às matérias 
poderão ser oferecidas emendas até o encerramento 
da discussão, no turno suplementar, perante a Comis-
são de Direitos Humanos e Legislação Participativa.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Na sessão não deliberativa do dia 
de hoje, dia 12 de dezembro de 2011, vamos iniciar 
os nossos trabalhos convidando os oradores inscritos 
para que possam fazer os seus pronunciamentos.

Não fugindo à regra, como primeiro orador ins-
crito, convido para assumir a tribuna o Senador Paulo 
Paim, que tem sido, assim como todos os seus pares, 
um Senador extremamente atuante. 

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

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidenta, Senadora Vanessa Grazziotin, quero registrar 
que, de hoje até o dia 15 de dezembro, Brasília está 
sendo palco da III Conferência Nacional de Políticas 
para as Mulheres.

Essa Conferência tem como objetivo discutir e 
elaborar políticas públicas voltadas à construção da 
igualdade, tendo como perspectiva o fortalecimento 
da economia, numa visão das mulheres, da cultura e, 
naturalmente, de políticas públicas para as mulheres, 
que são maioria da população do nosso País. Estare-
mos contribuindo, assim, para a erradicação da extre-
ma pobreza e para o exercício da cidadania das mu-
lheres no Brasil, uma vez que está comprovado que 
um grande número de mulheres são chefes de família 
em nosso País.

Um processo de transformação muito importante 
vem sendo acelerado no Brasil desde 2003, quando foi 
criada, pelo Presidente Lula, a Secretaria de Políticas 
para as Mulheres.

Conquistas importantes aconteceram, dentre as 
quais, destaco: o Plano Nacional de Políticas Públicas 
para as Mulheres, a Lei Maria da Penha e a constru-
ção do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência 
contra as Mulheres.

A 3a Conferência teve início com as conferências 
municipais, a partir de 1o de julho, passando pela fase 
estadual e termina agora, aqui, na capital federal. Ela é 
coordenada pela Secretária de Políticas para as Mulhe-
res e pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.
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As mulheres têm enfrentado, ao longo da histó-
ria da humanidade, todo tipo de obstáculos e desafios 
para ocupar seu lugar de direito ao sol na sociedade.

A proporção de famílias chefiadas por mulheres, 
como eu dizia antes, é, atualmente, de 35% e caminha 
para os 40%.

O percentual de pessoas em ocupações consi-
deradas precárias por sexo é de 41,1% mulheres e 
de 25% homens. O rendimento médio, por sexo, é de 
R$1.154, com 61 para os homens e – vejam – prati-
camente a metade, 759, para as mulheres. No caso 
da mulher negra, esse valor cai para 544. Esses são 
apenas alguns dados que demonstram a necessidade 
de avanços e a importância dessa conferência.

Quero agradecer o convite recebido para partici-
par da conferência e também ratificar o meu respeito e 
o meu total apoio à luta que as mulheres vêm travando 
ao longo dos tempos. 

Quero também, Srª Presidenta, dar um destaque 
especial, mais uma vez, ao Supremo Tribunal Federal. 
Fiz isso na questão do aviso prévio; fiz isso também 
num outro momento, quando falávamos do adicional 
de insalubridade, que não poderia mais ser sobre o 
mínimo e, sim, sobre o valor da remuneração.

Venho, mais uma vez, à tribuna fortalecer as de-
cisões do STF. Venho tecer um elogio aos Ministros 
do Supremo Tribunal Federal pelo reconhecimento da 
repercussão geral do instituto da desaposentação. A 
repercussão geral é uma análise preliminar realizada 
sobre o mérito da questão a ser posteriormente dis-
cutida. A decisão proveniente dessa análise será apli-
cada pelas instâncias inferiores em casos idênticos, 
com efeito erga omnes para todos.

A preliminar da repercussão geral é analisada 
pelo Plenário do Supremo, por meio de um sistema 
informatizado, com votação eletrônica, ou seja, sem 
necessidade de reunião física dos membros do Tribu-
nal. Para recusar a análise de um recurso, são neces-
sários pelo menos oito votos. Caso contrário, o tema 
deverá ser julgado pela Corte.

Para ser reconhecida, Srª Presidenta Vanessa 
Grazziotin, a repercussão geral é necessário que o 
tema tenha relevância do ponto de vista econômico, 
político, social e jurídico que ultrapasse os interesses 
subjetivos da causa, ou seja, que tenha interesse para 
toda a sociedade. E é o caso da desaposentadoria, 
porque tem um impacto positivo no fator previdenciário. 
Se aprovada a desaposentação, o segurado do regi-
me geral poderá converter a sua atual aposentadoria 
por uma outra mais vantajosa, mediante a renúncia 
ao primeiro benefício e o recálculo das contribuições 
recolhidas após esse período.

Calcula-se que no Brasil existem, no mínimo, 500 
mil aposentados que voltaram a trabalhar. A matéria já 
havia sido discutida pelo Supremo em outro recurso 
que ingressou na Corte antes do instituto da Reper-
cussão Geral nº 381.367. A decisão está pendente de 
decisão pelo pedido de vista, mas o Ministro Marco 
Aurélio, como sempre, Relator da matéria e sempre 
com posição, a meu ver, progressista, entende que é 
possível, juridicamente, garantir ao trabalhador, princi-
palmente ao que é pego pelo maldito fator, o instituto 
da desaposentadoria.

Entendo que o reconhecimento da Repercussão 
Geral é importante e oportuno, pois todos os recursos 
pendentes de julgamento nas instâncias inferiores se-
guirão o entendimento fixado pela Corte, empregando 
celeridade aos demais pedidos, ou seja, tão logo a ma-
téria seja julgada pelo Supremo, os demais tribunais 
terão o norte para suas decisões.

Por fim, eu me alinho, mais uma vez, ao enten-
dimento do Ministro Marco Aurélio de que, dentro do 
arcabouço jurídico brasileiro, é perfeitamente possível 
a aplicação do instituto da desaposentação, que já é 
garantida para o Executivo, Legislativo e Judiciário, só 
não o era para o trabalhador do regime geral, ou seja, 
o mais pobre.

Espero, sinceramente, que a matéria seja julgada 
com brevidade e faça justiça aos inúmeros aposentados 
que contribuem para a Previdência sem nada recebe-
rem em troca, porque já pegaram e foram massacrados 
– eu diria – pelo fator. Digo isso porque temos ainda no 
Congresso dois Projetos: um, no Senado, de minha au-
toria, o de nº 91, de 2010, e outro na Câmara, o PL nº 
2.682, de 2007, de autoria do Deputado Cleber Verde.

Se o Congresso não aprecia a matéria, que bom, 
que bom, e não faz justiça, que bom, que bom que o 
Supremo Tribunal Federal decida, juridicamente, o as-
sunto e faça justiça. Quando o Congresso se encolhe 
– não vou usar um termo mais pesado, vou ficar com 
a palavra “encolhe”, meio que, como dizia Brizola, indo 
pelo alambrado, se escondendo na moita, vem o Su-
premo e decide. E que bom o Supremo estar decidido 
a favor do trabalhador. Já foram inúmeros os casos em 
que o Supremo se decidiu a favor do trabalhador pela 
omissão do Congresso.

Por fim, Srª Presidenta, quero fazer aqui uma leitu-
ra rápida de um pequeno balanço do mandato em 2011. 

Na sexta-feira passada, eu fiz aqui da tribuna 
um relato dos trabalhos realizados pela Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH). 

Agora, na tarde dessa segunda, na mesma linha, 
eu quero prestar conta rapidamente do trabalho do 
gabinete. Algumas ações desenvolvidas e trabalhadas 
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pelo nosso gabinete e pela assessoria orçamentária, 
legislativa, demandas e comunicação.

Travamos muitas lutas em 2011, todas com as 
armas da democracia, que são características da nos-
sa vida pública e parlamentar: diálogo, debate franco 
e aberto e composições transparentes e coerentes. 

Em todos os momentos, procurei dar o máxi-
mo, me entreguei de corpo e alma, coração batendo 
mais forte, lágrimas caindo, mas um sorriso largo, o 
da franqueza. 

O exercício legislativo para mim é semelhante, 
e muito, ao ato de abrir uma picada na mata fechada 
na busca de um rio com águas límpidas e sabendo 
que as águas do rio sempre vão em direção ao mar.

Tem que gostar do que a gente faz, tem que es-
tar bem aparelhado, com ferramentas afiadíssimas, 
tem que ter o respaldo do “esquadro” e do “nível”, da 
plaina, do maquinário para avançar nesse processo. 
As rédeas –, eu diria, lembrando que meu pai era do-
mador – sempre ao nosso controle e a consciência de 
que “o fácil fizemos ontem, o difícil realizaremos hoje 
e o impossível alcançaremos amanhã”.

Há de se dizer também que o Congresso vem 
aprimorando as suas relações. Digo isso pois, nessa 
caminhada nos mais longínquos torrões do nosso País, 
a nossa gente, o nosso povo está procurando saber o 
que se passa por aqui e há uma sede de beber infor-
mação, de conhecer mais a vida parlamentar. E aí vêm 
as redes sociais, que estão cumprindo o seu papel. 
Nesse processo todo, destaco o fundamental papel 
dos veículos de comunicação dessa Casa, a TV Se-
nado, a Rádio Senado, o Jornal do Senado, a Agência 
Senado, enfim, os nove canais de comunicação garan-
tem que o nosso povo tome esse conhecimento. Pa-
rabéns, TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado, 
relações públicas e todos os profissionais servidores 
que fazem parte dessa história, ou seja, estão cons-
truindo essa história!

Foram muitos trabalhos de acompanhamento, 
visita a ministros, pleitos de prefeitos e vereadores. 
Enfim, demandas do Estado e da sociedade. 

Destaco aqui Srª Presidenta obras rodoviárias: 
duplicação da BR 386, federalização da RST 470, e 
federalização da BR 153.

Carvão Mineral: avanço no debate que estamos 
fazendo sobre o Leilão chamado “A-5”.

Defesa da construção da segunda ponte do Gua-
íba. Reestruturação da ULBRA (Universidade Lutera-
na do Brasil).

Defesa das empresas de chaves de fenda em 
agenda no MDIC, devido a importação chinesa e da 
desoneração dos setores calçadistas, moveleiro e de 
máquinas.

Participação dos grupos de trabalho no Ministério 
da Previdência. O bom debate que fizemos hoje aqui 
ainda em uma Comissão sobre o fim do Fator. Perse-
guindo sempre o reajuste dos aposentados, tentando 
recuperar o vencimento dos aposentados do Aeros.

Defesa da prorrogação do Decreto de cancela-
mento dos restos a pagar de exercícios anteriores que 
resultou na edição do Decreto 7.468.

Defesa da desoneração temporária da erva mate. 
Implantação do novo aeroporto Vila Oliva, na Ser-

ra Gaúcha (Caxias do Sul) e do Aeroporto Internacional 
20 de setembro, em Nova Santa Rita.

Apoio ao Programa de prevenção ao Câncer de 
Mama no sentido de ampliar o acesso ao diagnostico 
e ao atendimento na rede SUS.

Apoio à repartição dos royalties – emenda do 
Senador Pedro Simon, vide na Câmara, Ibsen Pinhei-
ro, em parceria com a CNM (Confederação Nacional 
dos Municípios).

Defesa da criação das Varas do Trabalho no Rio 
Grande do Sul – aprovação do projeto no Senado.

Aprovação também aqui do debate, no segun-
do momento, dos royalties em parceria com Vital do 
Rêgo, Wellington Dias e tantos outros que trabalharam 
nesse sentido.

LDO: apresentamos inúmeras emendas e aprova-
mos a garantia de ganho real aos aposentados e pen-
sionistas no montante equivalente a 80% PIB de 2010. 
Ainda, é claro, em debate que teremos agora na peça 
orçamentária desta semana e da semana que vem. 

Aprovação de emendas ao PPA 2012 nas Co-
missões do Senado, como forma de dar fundamental 
importância à transparência na execução dos recur-
sos, aperfeiçoando metas, fomentando a participação 
social, incluindo indicadores sociais, reduzindo as de-
sigualdades, ampliando o acesso às universidades 
estaduais – lembro aqui a UERJ: R$10 milhões, já 
garantidos pelo MEC – garantindo ganho real a todos 
aqueles aposentados e pensionistas que ganham o 
mínimo e também brigando por aqueles que não ga-
nham o mínimo.

A aprovação e o debate, que fizemos aqui com 
muita consciência e coerência, da política do salário 
mínimo, que vai garantir, agora em janeiro, o reajuste 
de 15%, praticamente, ao mínimo.

Aprovação de emendas ao PLOA 2012, nas co-
missões do Senado, para as comunidades quilombo-
las, avançando nos Quilombos do Amanhã, que seriam 
centros olímpicos nas comunidades quilombolas; pro-
gramas de incentivo às mulheres e para atendimento 
as crianças e adolescentes; programas para combater 
a violência contra as mulheres.
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Ainda apresentamos ao PLOA 2012 emendas 
individuais para garantir os recursos necessários aos 
outros trabalhadores, o que vai se refletir positivamen-
te na questão das aposentadorias, nessa briga que 
estamos tendo – briga no bom sentido, o bom debate 
– referente aos 80% do PIB.

Extensão do Campus da UFSM para a região de 
Botucarai, cidade de Soledade, no Rio Grande do Sul.

Transporte ferroviário como estratégia fundamen-
tal para o desenvolvimento do País.

Agenda na Previc para tratar da Petros: Mudança 
no Estatuto da Petros e maior participação dos Conse-
lheiros nas decisões deliberativas da Fundação.

Tratamos, no MDIC, Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior, da importação 
de chaves de fenda, como dizia, mediante a disputa em 
que considero ter havido dumping feita com a China.

Defesa dos repasses do Fies pelo MEC (Minis-
tério da Educação).

Universidades estavam há oito meses sem re-
ceber.

Apoio ao Programa de prevenção ao Câncer de 
Mama no sentido de ampliar o acesso ao diagnóstico.

Audiências no MDIC também para as cadeias 
produtivas dos calçados, moveleira e máquinas, que 
avançaram.

Apresentamos três Propostas de Emenda à Cons-
tituição (PECs), 15 Projetos de Lei (PLS), um Projeto 
de Resolução (PRS), 87 requerimentos em comissões 
e 50 outros requerimentos diversos.

Tivemos a alegria de presidir a sessão desta 
Casa por dezenas e dezenas de vezes.

Apresentamos a PEC 84, que concede aos de-
pendentes e pensionistas dos credores de precatórios 
o direito de serem pagos com preferência, nos termos 
do § 2o do mesmo artigo.

PEC 100, de 2011: inclui a possibilidade de uti-
lização de precatórios para o pagamento de financia-
mentos habitacionais.

PEC 104: altera o art. 100 da Constituição para 
instituir novo modelo de execução em face da Fazenda 
Pública. Em parceria com a Anamatra.

PLS 53, dispondo sobre o valor dos aposentados 
e pensionistas.

PLS 67/2011: regulamenta o exercício das pro-
fissões de transcritor e de revisor de textos em Braille.

PLS 69/2011: permite que operações de crédito 
com recursos do FGTS destinadas aos entes públicos 
para investimentos em saneamento e habitação sejam 
excluídas do cálculo do limite de endividamento.

PLS 161/2011: equipara ao filho do segurado o 
menor sob sua guarda judicial, mediante declaração 
do segurado.

PLS 228/2011 (Complementar): dispõe sobre a 
concessão da aposentadoria especial ao trabalhador 
na construção civil.

PLS 230/2011: permite que seja deduzido, da 
base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Fí-
sica, o valor da contribuição previdenciária oficial paga 
em nome de dependente sem rendimentos próprios.

PLS 232/2011: concede benefícios para projetos 
que favoreçam a integração regional na América do Sul.

PLS 258/2011: regulamenta a profissão de qui-
ropraxista.

PLS 343/2011: institui o mês de março como o 
“Mês da Poesia”.

PLS 493/2011: permite que o valor da aposenta-
doria do segurado que necessitar da assistência per-
manente de outra pessoa, por razões decorrentes de 
doença ou deficiência física, seja acrescido de vinte 
e cinco por cento.

PLS 502/2011: estabelece a obrigatoriedade de 
que a pessoa jurídica integrante da administração in-
direta divulgue os nomes, currículos, endereços, tele-
fones e endereços eletrônicos de seus conselheiros 
e dirigentes.

PLS 512/2011: dispõe sobre a aposentadoria 
especial dos segurados portadores de deficiência de-
corrente da Síndrome da Talidomida.

PLS 583/2011: dispõe sobre o Plano de Benefícios 
da Previdência Social e dá outras providências, para 
estabelecer a contagem no período de carência para a 
aposentadoria por tempo de contribuição do tempo de 
serviço como segurado especial, até o limite de vinte 
cinco anos para a mulher e trinta anos para o homem.

PLS 628/2011: dispõe sobre os reflexos da extin-
ção do contrato de trabalho em face da aposentadoria 
por tempo de contribuição.

PLS 629/2011: inclui o apoio cultural ao Serviço 
de Radiodifusão Comunitária entre os projetos aptos 
a receber recursos incentivados.

PRS 20/2011: denomina “Senador Abdias do Nas-
cimento” a Sala da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa do Senado Federal.

PL que eu já havia comentado antes, que garan-
te o direito à desaposentadoria, para que o cidadão 
que voltou a trabalhar possa se aposentar com salá-
rio integral.

PLS 42/2010: que quer garantir o Plano de Cus-
teio.

PLS 535/2009: dispõe sobre a unificação das 
contribuições.

PLS 536/2009: Código de Defesa do Consumidor.
PLS 105/2008: dispõe sobre o apoio às pessoas 

com deficiência, para que possam ter o seu negócio 
próprio.
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PLS 526/2007: manutenção da qualidade do se-
gurado do Regime Geral da Previdência para fins de 
geração de pensão por morte daquele que tiver, no 
mínimo, 180 contribuições.

PLS 27/2007: estende, a título de benefício de 
prestação continuada, a prerrogativa de contratar em-
préstimo consignado em folha de pagamento.

PLS 23/2003: permite ao trabalhar faltar ao ser-
viço pelo menos uma vez ao ano sem prejuízo da re-
muneração.

PLS 466/2003: dispõe sobre os planos de bene-
fício da previdência e dá outras providências, estabe-
lecendo que a opção por morte é devida a partir do 
óbito do segurado.

PLS 618/2007: regulamenta o exercício da pro-
fissão de catador de material reciclável, de reciclador 
de papel.

Ainda poderia destacar aqui o PLS 72, que re-
latei; o PLS 168, que relatei e construí em parceria, o 
projeto dos autistas; PLS 173, que autoriza a criação 
da Secretaria Nacional dos Povos Indígenas, que re-
latei, de autoria de Vicentinho Alves. Enfim, o PLS do 
Senador Renan Calheiros, que combate a exploração 
sexual de crianças e adolescentes.

Recebemos mais de 40 mil mensagens sobre 
os mais variados temas, com destaque ao fim do fator 
previdenciário e valorização dos benefícios dos apo-
sentados e também do Aerus. 

Até o dia de hoje, foram 352 pronunciamentos, 
36 artigos, 769 matérias publicadas; dezenas de pa-
lestras; 13.085 seguidores no Twitter; 5.116 seguido-
res no Facebook; 4.327 no Orkut, 50 matérias na TV...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Termino, 
Srª Presidente, nestes dois minutos.

Enfim, chegamos ao natal e ano novo, vejo apro-
ximar-se este novo horizonte. Espero que ele sorria 
mansamente, mas com muita solidariedade a todos; 
que a gente tenha um ano em que prevaleça o amor, 
a fraternidade e o respeito ao próximo; em que cada 
um queira para o outro o melhor. Eu diria que adentrá-
-lo de braços abertos como se diz no Rio Grande: “Te 
achega mais, vem experimentar as surpresas que te-
nho para ti; me dá um abraço aí de quatro costado”, 
diria um gaúcho lá do interior do Rio Grande.

Srª Presidenta, eu termino dizendo que observo e 
penso nas infinitas possibilidades que estão guardadas 
para todos nós; penso nas risadas, nos abraços, nas 
conversas e ideias que nos aguardam, talvez algumas 
dores que, se soubermos aproveitar delas aquilo que 
realmente importa, ou seja, seus ensinamentos, até 
isso vai ser maravilhoso, vai fazer avançar o nosso 

conhecimento espiritual para podermos enfrentá-las 
com outro olhar. 

Penso também nos sóis e nas luas que pode-
mos observar, nas estações do novo ano que ora nos 
brindarão com flores, ora com frutos ou folhas secas 
esparramadas pelo chão e levadas de lá para cá com 
o vento, ou nas ondas do mar e em tanta beleza que 
somente as águas profundas e as águas rasas como 
as gotas da chuva que tocam o solo e fazem as se-
mentes crescerem e sorrirem de satisfação que podem 
fazer tudo isso acontecer . 

Termino dizendo: então fico maravilhado e con-
tente olhando para esse mundo e a defesa do meio 
ambiente.

Desejo que ele venha e renove em todos nós a 
capacidade de ser solidário, de pensar no próximo, 
de somar-se a qualquer luta que contribua para esse 
presente divino chamado vida, sempre melhorando a 
qualidade para todos e o direito de viver e envelhecer 
com dignidade.

Termino dizendo: quero, demais, adentrar esse 
horizonte, mas quero, sobretudo, fazer isso acompa-
nhado de todos os meus amigos e amigas, de todos 
que têm caminhado comigo nessa estrada da alegria, 
de luta e de fé.

Vamos todos caminhar juntos: crianças, velhos, 
jovens, idosos, deficientes, ciganos, índios, mulheres, 
enfim independentemente da religião ou do seu credo, 
ou sua orientação sexual. A vida nos espera para um 
ano novo. Vamos construí-lo juntos. Vamos vivê-lo jun-
tos, intensamente. Vamos abraçá-lo com muito carinho 
e com todo vigor da nossa alma e do nosso coração.

Muito obrigado, Presidenta!
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PC do B – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª, Se-
nador Paim, e, ao mesmo tempo, o convida para dar 
continuidade à direção dos nossos trabalhos.

A Srª Vanessa Grazziotin, Suplente de 
Secretária, deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS 
) – Com a palavra a nobre Senadora Vanessa Grazzio-
tin, que estava presidindo os trabalhos.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Agradeço a V. Exª, Senador Paim.

Srªs e Srs. Senadores, companheiros e compa-
nheiras, Senador Paim, que preside a sessão no dia 
de hoje, eu quero dizer, primeiro, que não estive nesta 
Casa na semana passada, onde importantes decisões 
ocorreram neste plenário, porque me encontrava re-
presentando esta Casa em debates que envolveram a 
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17ª Conferência das Partes, a COP-17, que aconteceu 
em Durban, na África do Sul, assim como participei, ao 
lado do Senador Cícero Lucena, antes, de uma reunião 
de parlamentares promovida pela Globe International.

A Globe é um organismo internacional que reúne 
em torno de 25 a 30 países, Senador Paim, e que tem 
como objetivo principal debater o desenvolvimento do 
mundo, mas com as preocupações ambientais que o 
Planeta exige. 

Então, nessa primeira fase das reuniões de que 
participei fora do Brasil, foi uma reunião que aconteceu 
entre os dias 2 e 4, na Cidade do Cabo, na África do Sul.

Foram três dias de debates intensos, e, ao final, 
na própria Cidade do Cabo e, posteriormente, de for-
ma oficial, já em Durban – toda delegação que estava 
presente na Cidade do Cabo foi a Durban –, fizemos, 
com a presença do Diretor do Banco Mundial e com a 
presença da Secretária-Geral das Mudanças Climáti-
cas das Nações Unidas, o lançamento do 2º Estudo 
sobre a Legislação Climática pelo Mundo. Tenho cópia 
da publicação ainda em inglês, mas em breve teremos 
sua versão em português.

É um estudo que envolve 17 países importantes 
e foi feito no sentido de avaliar não só a atual legisla-
ção, mas avaliar a evolução da legislação, Senador. 
Então, foram trabalhadas e estudadas as legislações 
e as mudanças sofridas nos últimos anos da Austrália, 
do Brasil, do Canadá, da China, da União Europeia, 
da França, da Alemanha, da Índia, da Indonésia, da 
Itália, do Japão, do México, da Rússia, da África do 
Sul, da Coreia do Sul, da Inglaterra, do Reino Unido e 
dos Estados Unidos da América.

O que é importante detectar, Sr. Presidente, é 
que o Brasil aparece exatamente entre os países que 
vêm avançando na sua legislação ambiental, princi-
palmente no que diz respeito ao enfrentamento do 
aquecimento global.

Tem muita gente que não entende o porquê desse 
debate no mundo em relação ao aquecimento global. 

De acordo com estudos científicos, o aquecimento 
máximo admitido para os próximos anos não deveria 
ultrapassar os dois graus, mas, continuando o mundo 
a se desenvolver da forma como está, utilizando matriz 
energética suja, aumentando a cada dia a emissão de 
gases tóxicos no Planeta, nós corremos o risco, até 
o ano de 2100, de não ter um aquecimento global na 
ordem de dois graus Celsius, que é o que seria acei-
tável, mas esse aquecimento poderia chegar a quatro 
ou cinco graus Celsius, ocasionando transtornos irre-
paráveis no Planeta, principalmente nas ilhas, como 
conhecemos, que são as mais vulneráveis.

E essa questão das mudanças climáticas, Sr. 
Presidente, infelizmente, tem sido sentida aqui no 

Brasil mesmo, com tantas catástrofes, com tantos 
desastres, que têm provocado transtornos profundos. 
Vejam o Estado de Santa Catarina, vejam o que tem 
acontecido nesses últimos anos, tsunamis em várias 
nações; até mesmo na minha querida região amazôni-
ca, algumas manifestações naturais que estão sendo 
estudadas fogem à regra do que vem acontecendo 
nos últimos séculos.

Então, é importante que o mundo esteja prepa-
rado e que os governos do mundo inteiro preparem os 
seus desenvolvimentos de forma sustentável, porque 
todos vivemos num ambiente em que, se não houve 
um equilíbrio perfeito, sofreremos todos, não apenas 
as florestas deixando de existir, mas a própria sobre-
vivência do homem ficará em jogo.

E é importante que esse grupo de parlamenta-
res do mundo inteiro contribuam. E a Globe tem dado 
essa contribuição para o mundo no sentido de estudar 
a legislação e chamar a atenção dos parlamentos de 
cada um dos países para a necessidade de apoiar, 
nesse grande esforço mundial, no sentido de elabo-
rar, cada vez mais, legislações que procurem adaptar 
o desenvolvimento ao equilíbrio ambiental, que, repito, 
o Planeta exige, os homens exigem, Sr. Presidente.

Vou passar para a Mesa uma cópia desse estudo 
para que se insira nos Anais desta Casa algo que é 
muito importante, que é um estudo que pode nos aju-
dar, assim como ajudar diversas nações.

Ainda no âmbito da Globe International, tivemos 
inúmeras reuniões paralelas para já se providenciar a 
organização de um fórum parlamentar que deverá an-
teceder a Rio+20 aqui no Brasil. Estamos colaborando 
na organização da Globe Program e temos à frente a 
ex-Senadora Serys Slhessarenko, que é a embaixa-
dora da Globe para a Rio+20. Estamos contando com 
total apoio do Governo do Brasil, do Governo do Es-
tado do Rio do Janeiro e da Prefeitura do Estado do 
Rio de Janeiro, para que, Senador Paim, no mês de 
junho de 2012, dois, três dias antes da realização da 
Rio+20, possamos organizar um encontro, envolven-
do em torno de 300 parlamentares do mundo inteiro.

Então, comunico, mais uma vez, que apresen-
to este trabalho à Mesa desta Casa, para que possa 
inseri-lo nos Anais, um trabalho que, repito, considero 
da mais extrema importância.

Em relação, Sr. Presidente, à conclusão da COP-
17, a 17ª Conferência das Partes, que terminou dife-
rentemente do previsto, porque o seu encerramento 
estava previsto para o dia 9, mas só foi concluída no 
dia de ontem, no dia 11 deste mês de dezembro de 
2011, algumas questões marcaram a Conferência. Pri-
meiro, foi a conferência mais longa entre as 17 já rea-
lizadas. Foram necessários dois dias a mais para que 
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os países pudessem chegar a um consenso e pudes-
sem aprovar a declaração, a plataforma, como assim 
é conhecida, de Durban, que é uma plataforma que 
remete a um acordo que já terá as suas negociações 
iniciadas no ano de 2012, com previsão de conclusão 
para o ano de 2015.

E quero dizer, Sr. Presidente, que dois grandes 
temas centralizaram as preocupações e os debates 
nessa COP-17. O primeiro deles dizia respeito à ne-
cessidade da prorrogação do Protocolo de Kyoto, um 
protocolo cuja vigência deveria expirar no ano de 2012. 
E o outro item também que marcou os debates em 
Durban foi a regulamentação do Fundo Verde.

Eu passo, a partir de agora, a falar, mesmo que 
resumidamente, porque assim o tempo exige, desses 
dois temas considerados principais.

Em relação ao primeiro tema, que foi a renovação 
do Protocolo de Kyoto, tentou-se muito, principalmen-
te o Brasil... Talvez o Brasil tivesse, na África do Sul, 
em Durban, uma das maiores delegações, delegação 
composta por parlamentares, senadores, deputados 
federais, deputados estaduais de vários Estados bra-
sileiros, representantes do Governo Federal, repre-
sentantes dos Governos locais, da iniciativa privada 
e de organizações não governamentais, uma grande 
delegação, Sr. Presidente, como tem sido em todas as 
conferências das partes relativas às mudanças climáti-
cas. E isso não poderia ser diferente, porque, afinal de 
contas, se o Brasil hoje é uma grande nação perante 
o mundo, uma nação emergente, uma grande econo-
mia – somos a sétima do Planeta –, no que diz respei-
to ao tema ambiental, ao tema mudanças climáticas, 
nós temos um protagonismo muito forte não apenas 
porque somos detentores da maior reserva natural do 
Planeta, da maior biodiversidade, mas porque temos 
feito um grande esforço no sentido de fazer com que 
o nosso desenvolvimento seja efetivamente sustentá-
vel. Então, o Brasil, e eu destaco desde o início, teve 
nessa conferência, como nas anteriores, uma partici-
pação muito importante.

Vejo que os negociadores brasileiros, Embaixa-
dor André e Embaixador Luiz Alberto Figueiredo Ma-
chado, que coordenou a delegação brasileira, têm não 
apenas uma longa experiência em relação ao tema, 
mas acumulam um conhecimento profundo sobre a 
matéria, o que é fundamental para fazer com que es-
sas reuniões internacionais tragam resultados extre-
mamente positivos.

Do ponto de vista resumido, o que deveria ter 
sido acordado até o dia 29 só ocorreu na madrugada 
do domingo do dia 11. E toda a imprensa, não apenas 
a brasileira, mas também a imprensa internacional, 
destaca o resultado da COP-17 como positivo. Alguns 

meios de comunicação internamente, no Brasil, chegam 
a destacar que seria um resultado histórico. Entretanto, 
outros já avaliam que foi insuficiente.

Presidente, de forma muito resumida, quero dizer 
que, diante das expectativas que nós tínhamos das 
dificuldades das negociações e principalmente diante 
de um momento de profunda crise econômica no mun-
do inteiro e que abate principalmente os países mais 
desenvolvidos, não só os Estados Unidos, mas agora 
países importantes da União Europeia, diante desse 
momento adverso, considero satisfatória a Plataforma 
de Durban. É uma plataforma que avança não somen-
te porque, pela primeira vez, envolveu todos os atores 
num processo de negociação. É a primeira vez que uma 
conferência termina dois dias depois do previsto, tendo 
à mesa todos os negociadores, representantes de paí-
ses emergentes e representantes de países desenvol-
vidos. Lá estavam, ao final da conferência, assinando 
o protocolo, assinando a plataforma, além do Brasil, a 
China, a Índia, a União Europeia, os Estados Unidos, 
a África do Sul. Todos se comprometeram.

Então, eu considero algo que não pode ser ava-
liado como de menor importância, não. Apesar de as 
decisões tomadas encaminharem para o futuro, mas 
são importantes porque prevêem o início das nego-
ciações, para uma segunda parte de Kyoto, ainda 
em 2012. Negociações que devem estar concluídas 
em 2015, para que vigorem a partir de 2020. Até lá, 
conseguiu-se a prorrogação, Senador Paulo Paim, do 
Protocolo de Kyoto até 2017. Ou seja, o temor pelo 
vazio fui superado. Não teremos mais vazio.

É bem certo e precisamos lembrar aqui que os 
Estados Unidos nunca ratificaram o Protocolo de Kyoto, 
e outras três nações importantes, países desenvolvi-
dos, também não se comprometeram com essa pror-
rogação de Kyoto. Além dos Estados Unidos, ficaram 
de fora, a partir do final de 2012, o Japão, o Canadá e 
a Rússia. Apesar disso – repito –, só o fato de Kyoto 
ter sido prorrogado até 2017 e não se ter permitido a 
existência de um vazio é muito importante. Mais im-
portante ainda porque há o compromisso de todas as 
nações, das mais desenvolvidas até as em processo 
de desenvolvimento, de assinarem, até 2015, um acor-
do vinculante.

E o que significa esse acordo vinculante? É um 
acordo em que todas as partes se comprometem com 
metas obrigatórias. Aliás, o texto saiu exatamente da 
forma sugerida pelo embaixador brasileiro, o Embaixa-
dor Figueiredo. Foi ele que apresentou o texto capaz 
de levar ao acordo todas as nações.

Isso não é pouco, Sr. Presidente. Quando falamos 
aqui de Protocolo de Kyoto, quando falamos aqui da 
discussão em relação ao meio ambiente, quando fala-
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mos do combate ao aquecimento global, não estamos 
falando somente de uma questão ambiental, mas de 
algo muito maior, que diz respeito ao processo de de-
senvolvimento de todas as nações. E, nessa questão 
muito maior, nesse cenário muito mais complexo do 
que somente a questão ambiental, repito, a questão 
ambiental não se apresenta de forma isolada: é uma 
questão que diz respeito a tudo o que de mais acon-
tece no Planeta, da geração de emprego à produção, 
à geração de energia, enfim, a absolutamente tudo. 
E, pela primeira vez, os países aceitam, todos eles, a 
aprovarem, em 2015, um texto onde todas as nações 
terão obrigatoriedade com aquilo que lá estiver previsto.

E aí é muito importante que se destaque que os 
desiguais não podem ser tratados de forma igual. Os 
desiguais, para que prevaleça a justiça, para que pre-
valeça o correto, precisam ser tratados de forma desi-
gual. O Protocolo de Kyoto, nos moldes atuais, prevê 
apenas metas vinculantes para os países desenvolvi-
dos e não vinculantes para os países em desenvolvi-
mento. Isso decorre da seguinte análise, da seguinte 
avaliação: os países desenvolvidos alcançaram o grau 
de desenvolvimento que têm hoje sem nenhuma pre-
ocupação com o meio ambiente, ou seja, sendo eles 
os maiores responsáveis pelas mudanças climáticas. 
Portanto, não seria justo agora aplicar uma legislação 
internacional dura, rígida para aqueles que ainda bus-
cam o seu processo de desenvolvimento, de inclusão 
das suas populações.

É exatamente por esse raciocínio, por esse prin-
cípio, muito mais justo do que lógico, que, mesmo 
havendo, a partir do ano de 2015, metas vinculantes 
para todos... E o Brasil foi uma das primeiras nações 
entre as emergentes a dizer que se submeteria a um 
acordo de metas vinculantes, de metas obrigatórias. 
Isso porque não apenas o Ministério do Meio Ambien-
te, mas todo o Governo brasileiro e a população têm 
consciência da importância, do cuidado com o meio 
ambiente para que as futuras gerações possam viver 
num mundo de tranquilidade, e não num mundo que 
só nos ofereça catástrofes e acidentes ambientais.

Então, esse fato, Sr. Presidente, é muito impor-
tante. É muito importante que se destaque esse acor-
do, essa plataforma aprovada em Durban e assinada 
pelas 194 nações que se fizeram presentes. Assim, a 
partir de 2012 – nós já estamos em dezembro de 2011 
–, ou seja, já no próximo mês de janeiro, as nações 
todas terão como se sentar à mesa para iniciarem os 
processos de negociação.

E eu não tenho dúvida nenhuma: em 2013, Pre-
sidente Paim, quero chamar a atenção, está prevista 
a divulgação de um novo relatório do IPCC (Inter-
governmental Panel on Climate Change), o Painel 

Intergovernamental para as Mudanças Climáticas. O 
último relatório, que são relatórios técnicos, científi-
cos, foi concluído e apresentado no ano de 2007. E o 
próximo relatório, que fará uma avaliação da evolução 
das mudanças climáticas, será apresentado ao mundo 
no ano de 2013. E eu tenho certeza, tenho convicção 
absoluta de que, a partir da apresentação desse novo 
relatório nós poderemos... E os países, e a Conferên-
cia das Partes poderá rever adiantando o calendário 
aprovado nessa COP-17. Porque, repito, essa não é 
uma questão menor, essa é uma questão extremamen-
te grave e tem que ser levada com toda a seriedade 
e com toda a responsabilidade por todos os países.

Nesse aspecto, o Brasil tem sido talvez, repito, 
do ponto de vista global, o país que tem conseguido 
alcançar o maior percentual de redução da emissão 
de gases tóxicos na atmosfera do Planeta, Sr. Presi-
dente. Mesmo porque nós somos, de acordo com os 
dados internacionais, o sexto país que mais emite 
gases tóxicos. A grande parte das nossas emissões 
decorre da degradação das florestas, da queimada e 
do desmatamento.

E, para que a gente possa impedir que esse avan-
ço continue, temos – e o Governo brasileiro tem feito 
isso – de agir muito no sentido de barrar a degradação 
florestal. O que não se faz, Senador Eunício Oliveira, 
sem a inclusão efetiva da população no processo de 
desenvolvimento, porque, para proteger as florestas, é 
preciso garantir o uso manejado da floresta, o uso inte-
ligente da floresta. Nós estamos diante de um grande 
dilema: como fazer com que uma árvore em pé tenha 
mais valor do que uma árvore derrubada. E é óbvio: 
quando se derruba uma árvore, o máximo que se con-
segue extrair dela é a madeira, a madeira para usar no 
processo industrial para a movelaria. Enquanto se tem 
a árvore em pé, pode-se não apenas garantir o equi-
líbrio ambiental, mas pode-se garantir a extração de 
riquezas inestimáveis e desconhecidas, Presidente. Eu 
repito sempre este exemplo: 25% dos medicamentos 
produzidos e utilizados no mundo tem o seu princípio 
ativo, a sua matéria-prima oriunda da floresta, do bio-
ma amazônico, seja da fauna, seja da flora. 

Então, o que nós precisamos, o que os países 
que detêm grandes áreas florestadas precisam é de 
incentivos para que possam usar inteligentemente os 
seus recursos naturais, recursos provenientes da fau-
na e da flora.

O Brasil tem conseguido e tem sido, no mundo, o 
vanguardista no sentido de alcançar os melhores índi-
ces de redução da emissão de gases tóxicos, porque 
têm sido muito importantes as políticas para diminuir 
o desmatamento da Amazônia.
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E aí quero abrir um parêntese para falar aqui a 
respeito do que o Senado aprovou na semana passada, 
que foi o Código Florestal, que já havíamos aprovado 
na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão 
de Ciência e Tecnologia, na Comissão de Agricultora 
e, por fim, na Comissão de Meio Ambiente. O Plenário 
aprovou, na semana que passou, o texto vindo, com 
poucos reparos, da Comissão de Meio Ambiente desta 
Casa, relativo ao novo Código Florestal brasileiro. Có-
digo que foi, infelizmente, muito criticado por entidades 
não governamentais durante a COP-17, sobretudo – e 
aqui eu lamento que o Green Peace tenha feito isso 
– divulgando panfletos, organizando manifestações 
e denominando o Código Florestal brasileiro como o 
código do desmatamento. Isso, muito mais do que um 
desconhecimento, chega a ser uma maldade em re-
lação ao nosso País, porque nenhum outro país tem 
uma legislação ambiental tão rigorosa como temos 
nós no Brasil; nenhum outro país tem uma legislação 
florestal tão rígida como nós temos no Brasil.

E eu não tenho dúvida nenhuma: o Parlamen-
to discutiu o Código Florestal por mais de dois anos 
consecutivos, teve esse tema na sua pauta como um 
dos itens prioritários, e temos responsabilidade com 
os nossos Estados, com a nossa Nação; por tudo isso, 
estamos oferecendo não só ao Brasil, mas ao mundo 
inteiro, uma legislação muito importante. E, quando 
eu digo não só ao Brasil, mas ao mundo, é que todos 
sabemos dos serviços ambientais importantes que a 
Amazônia oferece ao Planeta.

Então, quero dizer, Sr. Presidente, que o Brasil 
tem-se destacado não só por sua capacidade nas ne-
gociações, mas por tudo aquilo que tem sido feito em 
relação ao meio ambiente. A prorrogação do Protoco-
lo de Kyoto até o ano de 2017, o estabelecimento do 
início das negociações em 2012, com as conclusões 
até 2015, para aprovar um novo protocolo, a segunda 
fase de um protocolo com metas vinculantes para to-
dos é muito importante. Obviamente, as metas devem 
ser muito mais rigorosas para os países que alcança-
ram um grau de desenvolvimento que nós, como um 
país em processo de desenvolvimento, como um país 
emergente, ainda não alcançamos.

Por fim, Sr. Presidente, para concluir, quero abor-
dar o segundo tema a que me referi. Foi motivo de muita 
polêmica. É o fundo do clima, conhecido como Fundo 
Verde, previsto desde a COP 16, que aconteceu em 
Cancún. Infelizmente, nesse aspecto, pouco ou quase 
nenhum avanço nós alcançamos, Sr. Presidente. Não 
se avançou no sentido de se estabelecer uma regula-
mentação para esse fundo, que tem um compromisso 
de todos os países desenvolvidos aportarem, até o 
ano de 2020, em torno de R$100 bilhões para serem 

aplicados nos países em processo de desenvolvimen-
to, para serem aplicados na parte de adaptação, de 
combate às emissões de gases tóxicos e de adaptação 
às mudanças climáticas. Não se discutiu, nessa con-
ferência, a regulamentação do fundo, não se discutiu 
como será sua governança, quem serão os doadores, 
como doarão e para quem doarão, assim como quem 
será ou quem poderá ser os receptores do fundo. Esse 
debate foi transferido para a próxima conferência das 
partes, que deverá acontecer, da mesma forma como 
acontece todo ano, em 2012.

Sr. Presidente, acredito que o fundo, não só para 
o Brasil, mas para todos os países que apresentam 
grandes áreas florestadas, é muito importante. Afinal de 
contas, o que precisamos é de alternativas baseadas 
na ciência, na inovação, para fazer com que nossas 
florestas sejam mantidas em pé. Manter a floresta em 
pé não significa torná-las santuários, mas, sim, dizer 
que devam ser trabalhadas, exploradas, de forma ra-
cional, manejada e sustentável. Para isso, recursos 
internacionais de cooperação são muito importantes. 

Recordo, aqui, a questão da existência do Fundo 
Amazônia, um fundo do Governo Federal que é utili-
zado, 80%, em território nacional, e até 20% poden-
do ser utilizados na Amazônia global, dividida entre 
os nove países que compõem o bioma Amazônia do 
Planeta. Esse Fundo Amazônia tem sido muito impor-
tante no aporte de recursos para o desenvolvimento 
de vários projetos de desenvolvimento sustentável, 
principalmente aqueles que chegam aos ribeirinhos, 
aos agricultores familiares que vivem nessa área tão 
importante do nosso País.

Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que, 
também, foi muito rica a conferência sobre o clima no 
que diz respeito ao debate do REDD, uma sigla que diz 
respeito à Redução de Emissões por Desmatamento 
e Degradação de floresta. Há também o REDD Plus, 
aprovado pela ONU, que, inclusive já estabeleceu uma 
instituição no âmbito das Nações Unidas, Un-REDD 
Programe, órgão das Nações Unidas que está de-
senvolvendo a aplicação desse sistema em todos os 
países do mundo.

Não temos no Brasil uma legislação específica 
aprovada sobre esta questão. Há, nesta Casa, trami-
tando um projeto de lei de autoria do Senador Eduardo 
Braga, que regulamenta a questão do REDD. Entretanto, 
apesar de não termos ainda uma legislação específica, 
temos um conjunto de ações que tem como objetivo 
reduzir as emissões por desmatamento e degradação, 
o que é reconhecido no mundo também, Sr. Presiden-
te. Tivemos vários encontros bilaterais com o México, 
um país que também detém importante floresta, com 
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a Indonésia, com vários países que já têm legislação e 
que têm ações de REDD já plenamente estabelecidas. 

A conclusão a que pudemos chegar é a de que, 
apesar de não termos ainda a nossa Lei, ações efe-
tivas têm sido muito importantes – muito importantes 
mesmo, Sr. Presidente. Quero dizer que foi um apren-
dizado muito grande não apenas a minha participação, 
mas, na primeira etapa também, do Senador Cícero 
Lucena, ao lado de vários Senadores, de vários Depu-
tados e Deputadas que lá estiveram, não apenas nos 
possibilitando uma troca de experiência, mas fazen-
do com que tivéssemos contato com representantes 
do Banco Mundial, das Nações Unidas, no sentido de 
mostrar que o Brasil tem feito a sua parte, o Brasil não 
está vinculado a nenhuma meta obrigatória, mas te-
mos, por força de lei interna, uma das maiores metas 
de todas as nações do Planeta, que é de reduzir em 
39% as nossas emissões e, até 2020, reduzir em 80% 
o nível de desmatamento da Amazônia. 

O balanço desses anos na busca do cumpri-
mento dessas metas tem sido extremamente positivo. 
Por isso, o Brasil é visto no mundo inteiro com grande 
respeito, porque reduz as metas, porque aplica suas 
metas, reduz suas emissões e, ao mesmo tempo, leva 
uma política de inclusão social.

E concluo dizendo que, no ano que vem, seremos 
nós que sediaremos a mais importante Conferência do 
Meio Ambiente, a Rio+20. 

Senador Walter, Senador Diniz, Senador Paim, 
Senador Alvaro, Senador Eunício, nós temos a obri-
gação de fazer com que a Conferência do Meio Am-
biente Rio+20, que tem como tema central a questão 
ambiental com a sustentabilidade e o combate à po-
breza, o combate à miséria extrema, seja um grande 
palco de mobilização mundial, de mobilização interna-
cional, que envolva os governos de todos os países, 
que envolva as organizações, os movimentos sociais, 
as organizações não governamentais de todos os 
países e que envolva também o parlamento de todos 
os países, porque, afinal de contas, nenhuma nação 
alcança ou estabelece qualquer meta sem que seja 
aprovada pelos parlamentos.

O governo americano, em todas as conferências, 
diz o seguinte: “Não podemos fazer parte de Kyoto por-
que o Senado, o parlamento americano até hoje não 
ratificou”. E nós fazemos parte porque ratificamos. E 
nem precisamos fazer parte para sabermos do tama-
nho da nossa responsabilidade.

Então, voltamos da nossa participação da reunião 
da Globe, da reunião do COP 16, imbuídos do espírito 
de colaborarmos muito com o Governo brasileiro, com a 
sociedade brasileira, no sentido de promovermos uma 
grande mobilização mundial e na realização da Rio+20, 

tendo a certeza de que aquele debate, que acontecerá 
em junho do ano que vem, no Rio de Janeiro, servirá 
muito para o avanço das próximas conferências rela-
cionadas às mudanças climáticas do Planeta.

Muito obrigada pela bondade de V. Exª, Sena-
dor Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Essa foi a Senadora Vanessa Grazziotin.

Seguindo o princípio de um orador inscrito e um 
líder, fala agora o Líder Eunício Oliveira, pela Lideran-
ça do PMDB. 

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, 
Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo esta 
tribuna tendo em vista matéria veiculada nas emisso-
ras de rádio do meu Estado sobre a questão da DRU. 
Quero dizer aqui que quem ainda pensa que o Gover-
no da Presidenta Dilma Rousseff se empenhou e se 
empenha pela renovação da Desvinculação das Re-
ceitas da União, a chamada DRU, no intuito de negar 
recursos às áreas sociais da saúde, da previdência e 
da assistência social está mal-informado.

Por isso, Srª. Presidente, creio que está mais do 
que na hora de esclarecer a população quanto ao que 
significa a DRU, cuja validade atual chega ao fim no 
último dia do mês de dezembro de 2011, e quanto à 
razão por que a proposta de Emenda à Constituição, 
a PEC nº 114/2011, que a prorroga até 2015, é tão im-
portante para o Brasil, e não simplesmente importante 
para o Governo da Presidente Dilma.

Aliás, se fosse verdade, como explicar que esse 
mesmo Governo, por intermédio da sua própria lide-
rança e dos líderes dos partidos que integram sua 
base de apoio nesta Casa, tenha concordado com a 
colocação em pauta da regulamentação da Emenda 
29, que fortalece o financiamento da saúde e acaba 
de ser aprovada e enviada à sanção presidencial?

Sob diferentes nomes, desde o início, quando se 
chamou “Fundo Social de Emergência”, em seguida, 
“Fundo de Estabilização Financeira”, a DRU é um meca-
nismo constitucional que, desde a introdução do Plano 
Real, há mais de 17 anos, é renovado periodicamente 
pelo Congresso Nacional, a fim de possibilitar ao Poder 
Executivo maior flexibilidade para reorientar ou poupar 
os 20% da receita arrecadada com as contribuições 
sociais, principalmente a Cofins, paga pelos empre-
sários. Segundo especialistas em finanças públicas, 
para 2012, disponibilizará ao Governo R$62 bilhões. 

Ora, Srª Presidente, desde o governo Fernando 
Henrique Cardoso, passando pelo governo do Presi-
dente Lula, até chegar ao governo da Presidente Dilma, 
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todo Governo precisa da Desvinculação dos Recursos 
da União por dois sérios motivos.

De um lado, um grande número de tributos com 
destinações específicas obrigatórias, Cofins, PIS, Pa-
sep, CSLL, CID etc.; de outro lado, uma considerável 
massa de despesas igualmente compulsórias, como 
pagamento de salários, aposentadorias, pensões e juro 
da dívida pública, engessa a maior parte do Orçamento 
e deixa para o Governo poucos recursos para investir 
em obras prioritárias, como infraestrutura ou fazer fren-
te a sérios imprevistos, como catástrofes naturais ou 
mesmo reforçar um colchão financeiro, para amortecer 
os reflexos internos de uma crise econômico-financeira 
internacional, que, ao que tudo indica, lamentavelmen-
te, não irá embora tão cedo.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero enfa-
tizar o ponto de como a DRU pode e deve ser conside-
rada uma apólice de seguro, que protege a sociedade 
brasileira das incertezas da economia mundial, tanto 
mais indispensável quando sabemos que, a despeito 
do senso de responsabilidade e do compromisso com 
o emprego, o controle inflacionário e a ampliação do 
mercado interno, características da política econômica 
do Governo e da estratégia monetária do Banco Cen-
tral, o PIB do Brasil, até o final deste ano, deverá cres-
cer apenas a metade dos 7% conquistados em 2010. 
Afinal, a globalização tem um lado altamente positivo: 
em tempo de vacas gordas, generalizar os ganhos da 
prosperidade pelo mundo afora. Que o digam os chi-
neses, que, nas últimas décadas, elevaram, Srª Presi-
dente, centenas de milhões de pessoas acima da linha 
da pobreza. Em tempos de crise, porém, essa mesma 
integração dos mercados internacionais faz com que 
a recessão, o desemprego e, como vemos agora em 
vários países europeus, a quebradeira em série das 
finanças públicas se espalhem ao redor do Planeta, 
como uma epidemia instantânea.

Como na feliz observação do Presidente José 
Sarney, em recente artigo para a Folha de S.Paulo, 
a DRU é a vacina que nos protege desse contágio. E 
tenho a convicção de que o Senado da República não 
pode e nem vai se furtar à responsabilidade de aprová-
-la até o dia 20 deste mês de dezembro.

Pelo bem de todos os brasileiros, especialmen-
te, Srª Presidente, aqueles brasileiros mais humildes, 
alvo prioritário do compromisso social do Governo da 
Presidente Dilma Rousseff...

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Srª Presidente, eu pediria mais um minuto apenas 
para também registrar que a Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, por unanimidade, aprovou, 

na última reunião, um importante relatório do Senador 
Luiz Henrique e do Senador Renan Calheiros, que res-
ponde à questão da mobilidade urbana. A conclusão a 
que se chegou é que o projeto traz importantes defini-
ções conceituais, fixa princípios e diretrizes, regula a 
execução dos serviços de transporte público coletivo, 
estabelece os direitos dos usuários, fixa as competên-
cias dos entes federativos e estabelece instrumentos 
de apoio à mobilidade urbana.

Assim, a decisão da Comissão de Constituição 
e Justiça conferida deu maior celeridade à tramitação 
desse projeto, que significa de grande importância para 
as cidades brasileiras, na medida em que institui as 
diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, 
importante vertente, Srª Presidente, da política de de-
senvolvimento, que trará, como efeito positivo, um maior 
ordenamento dos deslocamentos do espaço urbano, 
assegurando a efetivação do direito constitucional de 
ir e vir de todos os cidadãos das cidades brasileiras.

Por isso, Srª. Presidente, aproveito essa opor-
tunidade para registrar a aprovação, pela CCJ, desse 
importante projeto, que agora vai à sanção presiden-
cial, para que tenhamos uma política verdadeira de 
mobilidade urbana no nosso querido Brasil.

Aproveito para agradecer a V. Exª a oportunida-
de e por permitir, além de me posicionar sobre essa 
questão da DRU, colocar também...

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Sena-
dor Eunício...

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Senador Wellington.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Eu não 
posso, Presidente, bem rapidamente, deixar de para-
benizar a comissão por lidar com um tema terminati-
vo e, de forma competente, permitir-nos encerrar os 
trabalhos com essa aprovação. Eu diria que, entre os 
dez principais desafios das cidades brasileiras, nós 
vamos sempre encontrar o trânsito urbano como um 
deles, o trânsito nas rodovias, mas, principalmente, o 
urbano. Creio que a forma como ficou a proposta nos 
coloca um novo marco que, acho, permite dar solução 
plena em muitas cidades, a obrigatoriedade de termos 
o planejamento, olhando para o longo prazo. Quero 
parabenizar, em seu nome, todos os que participaram 
intensamente desse trabalho e que, modéstia à parte, 
também acompanhei. Quero dizer que cidades como a 
minha Teresina, cidade relativamente pequena, certa-
mente precisam desse planejamento de longo prazo, 
e assim todas as cidades do Brasil. Era isso. Meus 
parabéns! Muito obrigado.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Obrigado, Senador Wellington Dias. V. Exª, que tão 
bem governou o Estado do Piauí, sabe da importância 
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da aprovação dessa matéria e, por isso, envidamos to-
dos os esforços para que a CCJ aprovasse aquela de-
finição, que agora vai à sanção presidencial, para que 
tenhamos, sim, uma verdadeira política de mobilidade 
urbana nas grandes, nas médias e até nas pequenas 
cidades brasileiras.

Srª Presidente, era o que eu tinha a dizer. Muito 
obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Eunício Olivei-
ra, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pela Sra. Vanessa 
Grazziotin, Suplente de Secretário.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª pelo 
pronunciamento.

Dando continuidade aos nossos trabalhos, con-
vido para fazer uso da palavra, em permuta com o Se-
nador Anibal Diniz, o Senador Walter Pinheiro.

Como orador inscrito, V. Exª fala pelo tempo re-
gimental de 20 minutos, Senador.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, Senadora Vanessa Grazziotin, que 
nos traz, inclusive, boas notícias da reunião mais co-
nhecida como a Reunião do Clima, o que nos aponta, 
efetivamente, um bom clima na reunião na respec-
tiva de reorganizar as ações no mundo, no que diz 
respeito à prevenção, às ações da defesa civil e a 
própria preparação de nossas áreas para o plantio e, 
principalmente, levando em consideração, Senadora 
Vanessa, o aspecto de termos aqui aprovado o novo 
Código Florestal.

Portanto, vem a todos nós, como uma verdadeira 
boa música aos ouvidos, a própria decisão de países, 
como os Estados Unidos e a China, que assumiram 
o compromisso na redução da emissão de gases, o 
que efetivamente se soma a toda essa luta e batalha 
mundial pela preservação, pelo meio ambiente por me-
lhores condições de vida em nosso planeta.

Somando-se a esse debate, quero aqui cha-
mar a atenção a dois aspectos importantes: o último, 
aqui tratado pelo meu companheiro Eunício Oliveira, 
é de que a expectativa de todos nós é a de que não 
tenhamos nenhum recurso dessa matéria – me refiro 
à mobilidade urbana – ao plenário, permitindo assim 
a sanção dessa matéria e, consequentemente, de 
imediato, a aplicação desse tema, principalmente no 
que diz respeito à questão da Copa do Mundo, já que 
nós teremos, em breve doze cidades que vão sediar 
a Copa, com necessidades de reestruturação da sua 
malha urbana, da sua estrutura de transporte urbano, 

da resposta a esse caos que hoje se apresenta em 
diversas cidades. 

Só para que a gente ter idéia, no ano 2000, nós 
tínhamos algo em torno de 30 milhões de veículos cir-
culando no Brasil, o que significa agora, em 2011, mais 
do que o dobro: são 65 milhões de veículos circulando 
pelas cidades brasileiras. 

Portanto, requer uma política firme de mobilidade 
não somente pautada na circulação de veículos, mas, 
também, uma política que se ajuste principalmente na 
oferta do transporte público; majoritariamente os mo-
radores da cidade não usam os seus carros. A cidade 
de Salvador, por exemplo, tem três milhões de habi-
tantes. Nós não temos um veículo para cada família, 
por exemplo, na cidade de Salvador; algo em torno de 
600 mil soteropolitanos circulam diariamente usando 
o sistema de transporte público.

Portanto, a política de mobilidade deve ser apli-
cada para o sistema de transporte. Discute-se hoje, 
por exemplo, a ampliação do sistema de metrô ou os 
sistemas de transportes públicos, utilizando-se ônibus 
ou até os conhecidos BRTs, ônibus mais articulados, 
digamos assim, com capacidade de transporte muito 
maior. Mas, para transportar massa, há por todos nós 
a compreensão de que a utilização de trilhos é a ado-
ção mais correta nessas cidades, por dois motivos: 
primeiro, para você transportar em massa você tem 
capacidade de ofertar um número maior de lugares 
no sistema urbano de transporte e, também, para tirar 
veículos de circulação. O metrô pode ser utilizado com 
essas duas vertentes: tirar veículos das ruas e a sua 
principal função que é transportar um número maior 
de passageiros dentro desses chamados sistemas 
urbanos ou – hoje como já nós temos em diversas 
práticas – o sistema metropolitano, que é o que nós 
estamos discutindo na cidade de Salvador, é o que se 
discute nas cidades de Belo Horizonte, Porto Alegre, 
Fortaleza, Recife, que são cidades que se articulam 
com as cidades da região metropolitana e, portanto, 
necessitam de uma estrutura de transportes que dê a 
resposta de forma metropolitana, e não só mais urbana. 

Portanto, aprovar o plano de mobilidade, sancionar 
a lei é cumprir, inclusive, dispositivos constitucionais 
que determinam a completa e imediata estruturação 
de um sistema de mobilidade que responda a essa 
necessidade das nossas cidades. 

Salvador, por exemplo, tem um metrô cuja obra 
se arrasta há dez anos. Há a expectativa de que, para 
o ano, esse metrô esteja circulando. Mesmo no seu 
pequeno trecho de seis quilômetros, já serviria para 
desafogar de forma intensa o tráfego e o fluxo de pas-
sageiros na região central da cidade até a estação do 
acesso Norte. 
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Mas, para isso, é necessário também que esse 
trecho de seis quilômetros possa resolver um grave 
problema, e há um indicativo de que isto acontecerá, 
que é a instalação de estações de passageiros em 
um dos maiores percursos, ao longo da avenida Bo-
nocô ou a avenida Mário Leal. Portanto, é inaceitável 
que aquele trecho não tivesse uma estação de aces-
so para passageiros, lembrando, inclusive, toda uma 
mobilização feita pelos moradores de Cosme de Fa-
rias; da própria região de Brotas, no sentido contrário 
ao de Cosme de Farias, ali mais ou menos na altura 
do Parque das Flores ou do Condomínio, para permi-
tir aos moradores a utilização dessa avenida por esse 
instrumento. Do contrário, os moradores viriam o metrô 
passar, inclusive de forma “aérea”; ou, na forma como 
os moradores vêm dizendo, o metrô passaria voando 
e ninguém teria condições sequer de pongar ou de 
despongar desse metrô.

Portanto, a adoção de um sistema sobre trilhos 
nas cidades é uma adoção muito importante para dar 
seqüência a essa política. Mas a política de mobilida-
de não pode ficar restrita a essa expansão, ainda que 
importante. Não podemos conceber mobilidade como 
sendo exclusivamente uma política para implantar 
sistemas metroferroviários em nossas regiões metro-
politanas. Precisamos resolver o problema do ir e vir. 
Dotar as cidades de condições de deslocamento, por 
exemplo, para a pessoa com deficiência. 

Salvador é uma cidade que, costumo dizer, não 
tem passeio. Os grandes centros ou as áreas de gran-
des concentrações ou de grande deslocamento a pé 
são áreas que não ofertam boas condições de mo-
bilidade para o soteropolitano. Estou me referindo à 
minha cidade. Não sei de que forma isso se processa 
em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto 
Alegre ou outras cidades. Mas, na cidade de Salvador, 
há uma carência enorme de boas condições de pas-
seios adequados para a pessoa com deficiência, de 
passeios de modo geral.

Posso dar como exemplo a área de circulação 
que costumo chamar como o verdadeiro cotovelo da 
cidade, porque tudo acontece ali: é um ponto de cru-
zamento, é um ponto de interseção, é um ponto de 
aglomeração, é também uma espécie de central de 
transbordo. Refiro-me à região do Iguatemi, onde te-
mos dois grandes shoppings, uma estação rodovi-
ária, o centro financeiro e, hoje, o centro comercial. 
É inaceitável, por exemplo, que, da saída de um dos 
shoppings, o Shopping Iguatemi, para o Shopping 
Center Salvador, não tenhamos boas condições de 
deslocamento. As pessoas têm que disputar espaço 
com veículos, arriscando a vida e, ainda por cima, tendo 
que se submeter a poucos pontos de estrangulamento 

– ali apontados como sendo os responsáveis até pela 
lógica do engarrafamento, mas são poucos pontos de 
estrangulamento –, que congregam o maior volume 
de veículos da cidade. Ali fica o ponto de saída, por 
exemplo, para a Avenida Paralela, onde temos algo 
em torno de 200 mil veículos circulando por dia. Con-
sequentemente, essa garganta termina sendo o local 
de maior risco para o pedestre. Portanto, não oferece 
nem condições de bom deslocamento, nem condições 
aceitáveis para um deslocamento.

Essa é uma região que poderia ter, por exem-
plo, uma espécie de espaço de lazer ou espaço de 
circulação com condições agradáveis para que quem 
ali trabalha pudesse se deslocar, por exemplo, no ho-
rário do almoço, no horário das 12 horas, sem ter que 
disputar com os veículos. 

No entanto, as pessoas que trabalham em diver-
sos escritórios nessa região, em vez de transitarem 
ali a pé, terminam pegando seus veículos para deslo-
camentos que não chegam a um quilômetro – muito 
menos de um quilômetro; 500 metros, 400 metros. As 
pessoas preferem pegar seus veículos e ainda arris-
carem a busca de espaço nos estacionamentos dos 
shoppings.

Portanto, elas ajudam a ofender o trânsito naquele 
horário, mas por força da circunstância de não ter boa 
área de circulação. 

Precisamos debater a mobilidade urbana nesse 
sentido, olhar de forma muito mais carinhosa a ques-
tão da mobilidade urbana para as áreas de grandes 
concentrações, áreas onde temos o maior volume de 
movimento de passageiros que utilizam o sistema 
público de transporte. Por exemplo, no caso da Bahia, 
a região de Cajazeiras, Águas Claras, Pau da Lima, 
onde nós temos o maior volume de passageiros e, ao 
mesmo tempo, é o local com maior concentração de 
moradias na cidade de Salvador.

Então, é necessário que medidas de mobilidade 
sejam adotadas também nessas regiões, para que não 
fiquemos também sempre com ações de mobilidade 
urbana sempre pautadas nos centros das cidades ou só 
e somente só para os centros de maior movimentação.

Portanto, é importante lembrar que, nesse caso 
específico, a política tem de ser adotada para levar em 
conta o interesse desse passageiro, desse morador. 
Senão você fica numa política sempre de uma estrutura 
de transporte que é capaz de tirar esse morador, levá-
-lo até o centro financeiro, o centro comercial ou seus 
locais, e depois você ter que dispor de outra estrutura 
extremamente competente e pesada, em termos numé-
ricos, para trazer de volta esse morador ao seu bairro.

A mobilidade requer a criação de centros de ser-
viços em bairros também, para permitir que o deslo-
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camento de um morador para buscar serviços, sejam 
eles bancários, sejam eles serviços de governo, esse 
deslocamento se dê na menor distância possível. Esse 
é o conceito de mobilidade urbana, não é somente o 
conceito de circulação ou o conceito de estabelecimen-
to de novas linhas de transportes para atender uma 
cidade. O conceito tem de estar encaixado na possibili-
dade efetiva de atender, de favorecer quem anda a pé, 
levando a proximidade dos serviços como um elemen-
to capaz de resolver um problema de deslocamento, 
mas de lhe dar conforto na prestação desse serviço. 

Então, é fundamental que esse conceito seja 
absorvido pela legislação de mobilidade e implantado 
pelas cidades, principalmente com essa obrigação. 
Senão, ficamos atendendo sempre a política de quem 
possui veículo, a política para atender o sistema de 
transporte público como se essa fosse a questão prin-
cipal. O atendimento principal na mobilidade urbana é o 
cidadão e não as empresas de transporte, os veículos. 
Senão, ficamos o tempo inteiro preocupados porque 
precisamos alargar pistas, como vamos colocar siste-
mas de transporte de massa para evitar um processo 
de deslocamento de veículos ou como é que vamos 
construir mais e mais estacionamentos para oferecer 
assim uma comodidade maior para quem possui veículo. 

Essas medidas são importantes, essas medidas 
devem ser adotadas, mas a medida mais importante 
é exatamente pensar no cidadão. Como é que vamos 
criar as condições efetivas para que a mobilidade se 
processe. E a mobilidade deve ser vista a partir da cada 
cidadão e não a partir dos interesses agora associados 
a esse ou aquele modal de transporte. 

O modal se encaixa como uma ferramenta de 
mobilidade, mas o modal de transporte não pode ser 
a prioridade na estrutura da mobilidade. Ele é uma 
ferramenta de solução para a mobilidade e não a mo-
bilidade como um instrumento de viabilização desse 
ou daquele instrumento dessa estrutura modal apre-
sentada em cada cidade. Portanto, creio que é impor-
tante esse debate.

No caso específico da cidade de Salvador, acres-
ce-se a esse fato a questão do transporte ferroviário. 
Salvador tem uma estrutura de trens suburbanos as-
sim muito mais conhecidos; ligam a Calçada a Paripe, 
uma estrutura já extremamente arcaica em sua bitola, 
no uso de vagões. E há necessidade de a gente esta-
belecer a volta do trem de passageiros para além da 
cidade de Paripe. Para isso, precisamos de algumas 
medidas. A primeira delas é que a Vale, empresa que 
passou a operar nossos trilhos na Bahia, resolva fa-
zer investimentos na Bahia. Ficamos até muito tristes 
com o anúncio da Vale recentemente em que a ela não 
apresenta investimentos na chamada FCA, a Ferrovia 

Centro-Atlântica, no Estado da Bahia. E, nesse parti-
cular, é devolver a ligação, por exemplo, com Salvador; 
algo em torno de dez quilômetros de trilhos desapare-
ceram no trecho entre Mapele e Paripe. Precisamos 
resgatar isso para permitir que o trem que hoje vem 
de Juazeiro ou de Montes Claros, Monte Azul, Minas 
Gerais, possa chegar à Calçada, possa chegar em 
Salvador, possa chegar à Estação da Calçada, como 
assim é conhecida em nossa cidade. E, ao mesmo 
tempo, obrigar a Vale a investir na infraestrutura nes-
sas duas malhas ferroviárias existentes, para permitir 
também a utilização dessa estrutura ferroviária para o 
atendimento, principalmente, de centros de logística, 
como é o caso de Juazeiro, ou o trecho que cortará 
a nossa ferrovia oeste/leste, o trecho ferroviário que, 
saindo de Minas Gerais, chega à Bahia. O entronca-
mento deve dar-se na altura da cidade de Brumado.

Só para se ter uma idéia, o trecho de Juazeiro 
até Aratu é de cerca de 500 quilômetros. Poder-se-ia 
utilizar esse trecho como um grande trecho para es-
coamento da produção de toda aquela região norte do 
Estado até o Porto de Aratu. É inaceitável que a Vale 
não faça investimento nessa área. É inaceitável que 
esse trecho não possa ser utilizado como mais uma 
ferramenta da mobilidade urbana. Há uma campanha 
de nossa parte, por exemplo, para devolver o trem de 
passageiros pelo menos de Alagoinhas até Salvador. 
Alagoainhas é uma cidade que fica a, mais ou menos, 
100 quilômetros de Salvador. Esse trecho, assim como 
o trecho até Juazeiro, mesmo com seus 500 quilôme-
tros, já foi utilizado para transporte de passageiros.

É importante que possamos retomar esse trecho 
e, portanto, ofertar mais uma estrutura modal ao povo 
dessa região tanto do litoral norte, na região de Ala-
goinhas, quanto do norte do Estado, permitindo, as-
sim, o transporte de passageiros. Esse trecho – volto 
a insistir – já foi utilizado com cargas e passageiros, 
assim como o trecho de Salvador a Aracaju. O trem, 
anos a fio, percorreu esse trecho de Salvador a Ara-
caju, levando cargas e passageiros. Eu conheço de 
perto, meu caro Wellington Dias, todas essas rotas, 
porque tive oportunidade, quando criança, de andar 
diversas vezes nesse trecho, já que meu pai era fer-
roviário e, inclusive, chefe de trem; diversas vezes tive 
oportunidade de viajar com meu pai para todas essas 
três rotas. O trem saía de Salvador e ia até Montes 
Claros, Minas Gerais, levando cargas e passageiros, 
basicamente nesse trecho em Minas Gerais com miné-
rio, com cimento e passageiros no trecho até Juazeiro, 
na Bahia, onde se transportava, por exemplo, toda a 
produção agrícola de todo esse trecho; e o trecho até 
Aracaju, que também era utilizado para o transporte da 
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produção agrícola tanto no Estado da Bahia, quanto 
no Estado de Sergipe. 

Portanto, era esse trem o alimentador da feira de 
São Joaquim, em Salvador. Servia para o transporte 
de passageiro e, ao mesmo tempo, para a movimen-
tação de carga, de frutas, de hortigranjeiros, enfim, de 
outros produtos que chegavam à cidade de Salvador e 
alimentavam a nossa querida feira de São Joaquim, ali 
em Água de Meninos, e também todo o comércio local.

Então, na realidade, é importante que, nesse 
debate da mobilidade, nós possamos enxergar esse 
modal importante para o transporte de cargas e pas-
sageiros que desafoga, consequentemente, a estrutura 
rodoviária que temos hoje. 

Imaginem o que é você resolver um dos graves 
problemas do transporte de mercadorias para Salvador, 
para chegar até o porto de Aratu, vindo pela via rodo-
viária cria um verdadeiro alívio nas nossas rodovias. 
Nós não temos rodovias duplicadas, por exemplo, de 
Feira de Santana até Juazeiro, e nós estamos falando 
de quatrocentos quilômetros de estradas, onde temos 
um grande fluxo de carga. E Juazeiro se comporta como 
um grande centro produtor no nosso Estado. 

Portanto, quero, aqui, chamar atenção para essa 
questão e dizer da importância que tem essa nova Lei 
da Mobilidade Urbana, mas nesse conceito em que 
quero insistir: escolher o modal, investir, aproveitar os 
desafios da Copa, os recursos que estão no PPA, no 
Orçamento, e, verdadeiramente, implantar mobilidade 
urbana nas cidades para atender exclusivamente ao 
cidadão, não a negócios ou coisas do gênero.

Nós queremos, minha cara Vanessa, metrô, VLTs, 
a volta do transporte ferroviária, a melhoria das condi-
ções das estradas ou das ruas para a circulação desses 
65 milhões de veículos que há no Brasil. Mas quere-
mos, prioritariamente, condições adequadas, justas, 
corretas e até agradáveis para que o cidadão brasileiro 
possa se deslocar e ter o seu direito de ir e vir consa-
grado, e não só associado à cobrança de uma tarifa, 
mas, principalmente, associado a boas condições de 
mobilidade por parte do cidadão brasileiro.

Era isto que eu tinha a dizer na tarde de hoje.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – Agradeço a V. Exª, Senador Walter 
Pinheiro, e o cumprimento pelo pronunciamento. 

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Antes de passar a palavra ao próximo 
orador, a Presidência comunica ao Plenário que as Pro-
postas de Emenda à Constituição do Senado Jovem 
n°s 1, 2 e 3, de 2011, e os Projetos de Lei do Senado 
do Senado Jovem n°s 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 17, 18, 19 e 20, de 2011, apresentados e 
aprovados pelos participantes do Programa Senado 
Jovem Brasileiro de 2011, serão encaminhados como 
sugestão à Comissão de Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa, nos termos do parágrafo único do 
art. 20 da Resolução n° 42, de 2010. 

São as seguintes as matérias:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N° 1, DE 2011 – PROGRAMA JOVEM SENADOR

Altera os arts. 34, 144 e 167 da Cons-
tituição Federal, para dispor sobre a obri-
gatoriedade de aplicação de recursos mí-
nimos nas ações e serviços de segurança 
pública e sobre a instituição de programa 
de valorização e capacitação e de piso re-
muneratório para os servidores policiais 
de segurança pública.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1° A alínea e do inciso VII do art. 34 da Consti-
tuição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 34.  ................................................
 ..............................................................
VII -  ......................................................
 ..............................................................
e) aplicação do mínimo exigido da re-

ceita resultante de impostos estaduais, com-
preendida a proveniente de transferências, na 
manutenção e no desenvolvimento do ensino, 
nas ações e serviços públicos de saúde e de 
segurança pública.” (NR)

Art. 2° O art. 144 da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 144.  ..............................................
 ..............................................................
§ 7° A lei disciplinará a organização e o 

funcionamento dos órgãos responsáveis pela 
segurança pública, de maneira a garantir a 
eficiência de suas atividades, e preverá a cria-
ção de programa de valorização e capacitação 
dos servidores policiais de segurança pública.

 ..............................................................
§ 9° A remuneração dos servidores poli-

ciais integrantes dos órgãos a que se referem 
os incisos IV e V do caput deste artigo será 
fixada na forma do § 4° do art. 39, observado 
o piso remuneratório definido em lei federal.
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§ 10. A União e os Estados, na forma da 
lei, aplicarão, anualmente, percentual mínimo 
da receita resultante de impostos em ações e 
serviços de segurança pública.” (NR)

Art. 3º O inciso IV do art. 167 passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 167.  ..............................................
 ..............................................................
IV – a vinculação de receita de impostos a 

órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a reparti-
ção do produto da arrecadação dos impostos a 
que se referem os arts. 158 e 159, a destinação 
de recursos para as ações e serviços públicos 
de segurança e de saúde, para manutenção e 
desenvolvimento do ensino e para realização 
de atividades da administração tributária, como 
determinado, respectivamente, pelos arts. 144, 
§ 10, 198, § 2°, 212 e 37, XXII, e a prestação 
de garantias às operações de crédito por an-
tecipação de receita, previstas no art. 165, § 
8°, bem como o disposto no § 4° deste artigo;

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

Art. 4° Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

Os problemas de segurança pública no Brasil são 
muitos e várias são as suas causas. O aumento da 
violência tem elevado cada vez mais nossa sensação 
de insegurança, deixando-nos cada dia mais temero-
sos, seja em espaços públicos ou privados. Essa triste 
realidade causa-nos ainda mais indignação ao saber-
mos que ela também tem sido sustentada pela crimi-
nalidade policial, pois temos ouvido frequentemente 
nos noticiários casos de envolvimento da polícia com 
criminosos e com a formação de milícias.

O artigo 5° da Constituição Federal de 1988 afir-
ma que todo cidadão tem direito à segurança, mas não 
é o que vivenciamos atualmente. Temos presenciado 
diariamente uma atmosfera carregada pelo medo: medo 

de ter nossas residências invadidas por bandidos ou 
sermos atingidos por uma bala perdida na rua. Casos 
dessa natureza têm acontecido com frequência no Bra-
sil, evidenciando que não estamos realmente seguros.

A Constituição Federal afirma ainda no artigo 
144, que a segurança pública, dever do Estado, direito 
e responsabilidade de todos, é exercida através das 
polícias. E este é um outro direito que não estamos 
usufruindo de fato, visto que parcela das polícias têm 
se envolvido facilmente na corrupção, e, comprados 
com propinas, não têm cumprido adequadamente seu 
papel. O que deixa claro o descaso do Estado para com 
a segurança, cujos profissionais ainda sofrem com pés-
simas condições de trabalho e salários muito baixos.

Diante do que foi exposto, faz-se necessária uma 
maior mobilização por parte do Estado, a fim de buscar 
melhorias para a segurança pública para que esta rom-
pa sua ligação com o crime. Isto é pré-condição para 
o enfrentamento da criminalidade. Aliado ao combate 
à corrupção há a necessidade de se ampliar o policia-
mento preventivo, fardado, ostensivo e investigativo 
de modo a aperfeiçoar o trabalho para coibir o delito. 
Por outro lado, sendo cometido o crime, há a neces-
sidade de investigá-lo com recursos eficientes, e para 
tal, há que se dotar a polícia de meios para exercer o 
policiamento, com homens, recursos materiais e ins-
trumentos adequados à investigação, utilizando o que 
existe de mais avançado em tecnologia para auxiliá-la. 
Assim, medidas de prevenção e repressão devem guiar 
as políticas públicas oficiais, para demonstrar que a 
resolução da violência passa mais pela vontade repu-
blicana dos governantes que por “questões de polícia”.

É com esse intuito que conclamo os nobres pares 
a apoiarem a presente proposta de emenda à Consti-
tuição, que prevê a obrigatoriedade de aplicação de re-
cursos mínimos das receitas provenientes de impostos 
nas ações e serviços de segurança pública, bem como a 
instituição de programa de valorização e capacitação e 
de piso remuneratório para os profissionais desta área. 

Sala das Sessões, – Jovem Senador Alex Uiliam 
Almeida Alencar.
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CAPÍTULO VI 
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Da Segurança Pública
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mento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, 
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158 e 159, a destinação de recursos para as ações e 
serviços públicos de saúde, para manutenção e desen-
volvimento do ensino e para realização de atividades 
da administração tributária, como determinado, res-
pectivamente, pelos arts. 198, § 2°, 212 e 37, XXII, e 
a prestação de garantias às operações de crédito por 
antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8°, bem 
como o disposto no § 4° deste artigo; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional n° 42, de 19-12-2003).
....................................................................................

PARECER Nº , DE 2011

Da Comissão de Assuntos Sociais e 
Segurança Pública, sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 1, de 2011, pri-
meiro signatário o Jovem Senador Alex Ui-

liam de Alencar, que altera os arts. 34, 144 
e 167 da Constituição Federal, para dispor 
sobre a obrigatoriedade de aplicação de 
recursos mínimos nas ações e serviços de 
segurança pública e sobre a instituição de 
programa de valorização e capacitação e 
de piso remuneratório para os servidores 
policiais de segurança.

Relatora: Jovem Senadora Natália Gurgel

I – Relatório

A Proposta de Emenda à Constituição nº , de 
2011, que tem como primeiro signatário o Jovem Se-
nador Alex Uilian Alencar, visa a alterar os arts. 34, 
144 e 167 da Constituição Federal, para dispor sobre 
a obrigatoriedade de aplicação de recursos mínimos 
nas ações e serviços de segurança pública e sobre a 
instituição de programa de valorização e capacitação 
e de piso remuneratório para os servidores policiais 
de segurança pública.

Ao justificar a iniciativa, o autor afirma que:

(...) faz-se necessária uma maior mobi-
lização por parte do Estado, a fim de buscar 
melhorias para a segurança pública para que 
esta rompa sua ligação com o crime. Isto é 
pré-condição para o enfrentamento da crimi-
nalidade. Aliado ao combate à corrupção, há 
a necessidade de se ampliar o policiamento 
preventivo, fardado, ostensivo e investigativo 
de modo a aperfeiçoar o trabalho para coibir 
o delito. Por outro lado, sendo cometido o cri-
me, há a necessidade de investigá-lo com re-
cursos eficientes, e para tal, há que se dotar 
a polícia de meios para exercer o policiamen-
to, com homens, recursos materiais e instru-
mentos adequados à investigação, utilizando 
o que existe de mais avançado em tecnologia 
para auxiliá-la. Assim, medidas de prevenção 
e repressão devem guiar as políticas públicas 
oficiais, para demonstrar que a resolução da 
violência passa mais pela vontade republicana 
dos governantes que por “questões de polícia”.

II – Análise

Conforme o disposto no Regimento Interno do 
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e 
emitir parecer sobre a presente matéria.

Sob o aspecto constitucional, a matéria objeto 
da proposta não se situa entre aquelas integrantes 
de cláusula pétrea. Portanto, não há nenhum óbice à 
sua tramitação.

267ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53424 Terça-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 2, DE 2011

Altera a Constituição Federal para va-
lorizar o exercício do magistério e qualificar 
a ação dos professores das redes públicas 
de educação básica.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1° O art. 37 da Constituição Federal passa a 

viger acrescido do seguinte § 13:

“Art. 37 ..................................................

§ 13. Para efeito do disposto nas alíne-

as a e b do inciso XVI do caput deste artigo, 

a carga de trabalho semanal relativa à soma 

dos cargos nelas citados, quando se tratar do 

exercício do magistério na educação básica, 

não poderá ultrapassar 40 horas.” (NR)

No mérito, a proposição eleva a segurança à con-
dição de preocupação estratégica do Estado brasileiro, 
de modo a que receba a mesma atenção que hoje é 
dada à educação e à saúde. Sem segurança, nossos 
jovens, especialmente, não terão acesso à educação, 
nem à saúde.

Assim, ao garantir os recursos mínimos necessá-
rios para ações de segurança, a presente PEC é uma 
grande oportunidade de inovação na Constituição. Sem 
os recursos, as medidas ficam só no discurso. A rea-
lidade das ruas exige intervenção. Essa PEC oferece 

os meios para que as pertinentes ações de garantia 
da segurança sejam executadas.

No mais, a proposta tem um efeito preventivo, o 
que é importante não apenas para reduzir a crimina-
lidade e sua reprodução, mas também para diminuir 
custos na saúde, onde os casos de tratamento clínico 
e internações de vítimas de violência são expressivos.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela aprovação da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 1, de 2011.

Sala da Comissão, Isameire Demétrio da Silva, 
Presidente – Natália Niele Gurgel Braga, Relatora.
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Art. 2° A Constituição Federal passa a viger acres-
cida do seguinte art. 206-A:

“Art. 206-A A efetivação do professor em 
qualquer rede pública de ensino, para exercício 
em todas as etapas e modalidades da educa-
ção básica, além da aprovação em concurso 
público a que se refere o inciso V do art. 206, 
dependerá de avaliação do sistema nacional 
que certifique sua competência no cargo em 
que foi concursado, bem como o domínio das 
técnicas didáticas e de aprovação do sistema 
local de ensino em relação às exigências do 
estágio probatório.” (NR)

Art. 3° Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

Um dos problemas preocupantes da sociedade 
brasileira, ligado diretamente à educação básica, é o 
analfabetismo dito “funcional”. Temos observado que 
milhares de estudantes chegam ao ensino médio sem 
saber interpretar um texto ou expressar por escrito 
suas idéias. Esse problema atinge, também, um bom 
número de professores, com reflexos perniciosos para 
a aprendizagem de seus alunos.

É óbvio que uma população que não sabe ler 
a realidade, interpretar os problemas e desafios do 
mundo, como apontava Paulo Freire, mesmo que es-
colarizada e com muitos de seus adultos até titulados, 
acaba inviabilizando o desenvolvimento econômico e 
social, ainda mais nos padrões científicos do século 
XXI. Além da sustentabilidade ambiental, é preciso que 
os brasileiros lutem por sua “sustentabilidade cultural”, 
que supõe a base do letramento, a superação dessa 
chaga aberta que é o analfabetismo funcional de qua-
renta por cento dos seus jovens e adultos.

Resolver esse grave problema, no entanto, não é 
simples, nem pode ser consequência milagrosa de um 
simples projeto de lei que exija capacitação rigorosa 
dos mestres e avaliação repressiva dos estudantes, 
que só poderiam obter seu certificado de conclusão 
do ensino fundamental com comprovada proficiência 
em um rígido exame nacional. Voltaríamos, com isso, 
ao período elitista e seletivo da educação obrigatória, 
que era mais controle social do que verdadeiro exer-
cício do processo de ensino-aprendizagem.

Estudando a evolução da educação escolar e tro-
cando ideias com os colegas, cheguei à conclusão de 
que é preciso agir nas raízes do problema. E os dois 
pontos nevrálgicos da questão são o regime de traba-
lho e a formação didático-pedagógica dos professores.

Os professores, nos dias de hoje, herdaram do 
período de “explosão das matrículas” um regime de 

trabalho exaustivo, não somente em relação ao nú-
mero de estudantes nas salas de aula, como também 
ao número de horas trabalhadas em um ou dois car-
gos públicos e, muitas vezes, em outro compromisso 
na rede privada. Há professores do ensino médio e 
dos anos finais do ensino fundamental que dão aula, 
na mesma semana, para quinhentos e até mil alunos, 
usando para isso 60, ou mais, horas em sala de aula. 
Ora, mesmo que o professor seja, em tese, capacita-
do na sua área, o uso do tempo inviabiliza o diálogo 
pedagógico. É necessário, portanto, disciplinar o “di-
reito ao acúmulo de cargo”, expresso no inciso XVI do 
art. 37 da Constituição. O ideal, talvez, fosse a proibi-
ção pura e simples do acúmulo, como acontece nas 
outras áreas do serviço público no Brasil e com os 
professores dos outros países, onde existe educação 
pública de qualidade e, consequentemente, inexiste o 
analfabetismo funcional. Entretanto, num período de 
transição, pode-se recorrer a uma limitação do tempo 
de trabalho, próxima das 44 horas que vale para todo 
trabalhador, que não comprometa, inclusive, a saúde 
física e mental dos professores.

O segundo ponto nevrálgico é o da formação 
didático-pedagógica dos professores que atuam na 
educação básica, principalmente no ensino fundamental 
e médio. Já foi registrada a questão de seu desprepa-
ro, que chega até ao próprio analfabetismo funcional, 
em casos extremos. Ora, isso é possível pelo grau de 
descontrole da competência dos mestres em muitas 
redes de ensino. Não raras vezes são feitos concursos 
públicos meramente homologatórios, com questões 
ditas “objetivas”, sem a exigência de interpretação de 
textos ou de “situações de desafio didático”.

Ademais, os estágios probatórios são meramen-
te formais, um acordo de compadres e de comadres. 
Os cursos de formação, mesmo os de “nível superior”, 
deixam muito a desejar, por não contar com práticas de 
ensino verdadeiramente supervisionadas por professo-
res mais experientes. Aí, estão as notas dos exames 
nacionais dos cursos de pedagogia e das licenciatu-
ras a confirmar sua fragilidade. Não admira que mui-
tos professores e professoras abandonem a carreira 
ou procurem funções burocráticas ante as exigências 
crescentes dos alunos do século XXI.

De fato, não é fácil, nos dias de hoje, acumular 
um saber que rivalize com a internet, acessível aos 
estudantes na cidade e no campo. Por isso, torna-se 
necessária a presença do Estado na prevenção da 
ignorância cultural e didática do professor: para tanto, 
propomos, para validar a efetivação na carreira, dois 
turnos de avaliação – além do concurso de ingresso já 
previsto no art. 206, V, um nacional e outro local, este 
último integrado ao estágio probatório.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPITULO VII 
Da Administração Pública

Seção I 
Disposições Gerais

Art. 37. A administração pública direta e indireta 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos prin-
cípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, pu-
blicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
....................................................................................

§ 1o A publicidade dos atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter 
caráter educativo, informativo ou de orientação social, 
dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens 
que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos.

§ 2o A não observância do disposto nos incisos 
II e III implicará a nulidade do ato e a punição da au-
toridade responsável, nos termos da lei.

§ 3o A lei disciplinará as formas de participação 
do usuário na administração pública direta e indireta, 
regulando especialmente: (Redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 19, de 1998)

I – as reclamações relativas à prestação dos ser-
viços públicos em geral, asseguradas a manutenção 
de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação 
periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; 
(incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II – o acesso dos usuários a registros administrati-
vos e a informações sobre atos de governo, observado 
o disposto no art. 5o, X e XXXIII; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)

III – a disciplina da representação contra o exer-
cício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou fun-
ção na administração pública. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)

§ 4o
 Os atos de improbidade administrativa im-

portarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da 
função pública, a indisponibilidade dos bens e o res-
sarcimento ao erário, na forma e gradação previstas 
em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 5o A lei estabelecerá os prazos de prescrição 
para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor 
ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas 
as respectivas ações de ressarcimento.

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as 
de direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito 
de regresso contra o responsável nos casos de dolo 
ou culpa.

§ 7o A lei disporá sobre os requisitos e as res-
trições ao ocupante de cargo ou emprego da admi-
nistração direta e indireta que possibilite o acesso 

Certa de que essas providências legais, inseridas 

na Constituição, poderão contribuir para a qualidade 

da educação e para o desenvolvimento cultural, social 

e econômico do País, confio na aprovação da emenda 
que proponho aos Jovens Senadores e Senadoras.

Sala das Sessões, – Jovem Senadora Janaína 
Vilela.
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a informações privilegiadas. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)

§ 8o A autonomia gerencial, orçamentária e finan-
ceira dos órgãos e entidades da administração direta e 
indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser 
firmado entre seus administradores e o poder público, 
que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho 
para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I – o prazo de duração do contrato;
II – os controles e critérios de avaliação de de-

sempenho, direitos, obrigações e responsabilidade 
dos dirigentes;

III – a remuneração do pessoal.
§ 9o O disposto no inciso XI aplica-se às empre-

sas públicas e às sociedades de economia mista, e 
suas subsidiárias, que receberem recursos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios 
para pagamento de despesas de pessoal ou de cus-
teio em geral. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998)

§ 10. É vedada a percepção simultânea de pro-
ventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos 
arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego 
ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis 
na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os 
cargos em comissão declarados em lei de livre nome-
ação e exoneração. (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 20, de 1998)

§ 11. Não serão computadas, para efeito dos 
limites remuneratórios de que trata o inciso XI do ca-
put deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório 
previstas em lei. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 47, de 2005)

§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do 
caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao 
Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emen-
da às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como 
limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores 
do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa in-
teiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio 
mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não 
se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios 
dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
....................................................................................

CAPITULO III 
Da Educação, da Cultura e do Desporto

Seção I 
Da Educação

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

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios:

I – igualdade de condições para o acesso e per-
manência na escola;

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar o pensamento, a arte e o saber;

III – pluralismo de ideias e de concepções pe-
dagógicas, e coexistência de instituições públicas e 
privadas de ensino;

IV – gratuidade do ensino público em estabele-
cimentos oficiais;

V – valorização dos profissionais da educação 
escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, 
com ingresso exclusivamente por concurso público de 
provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

VI – gestão democrática do ensino público, na 
forma da lei;

VII – garantia de padrão de qualidade;
VIII – piso salarial profissional nacional para os 

profissionais da educação escolar pública, nos termos 
de lei federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
53, de 2006)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as catego-
rias de trabalhadores considerados profissionais da 
educação básica e sobre a fixação de prazo para a 
elaboração ou adequação de seus planos de carreira, 
no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 53, de 2006)
....................................................................................

PARECER N°      , DE 2011

Da Comissão de Gestão e Política da 
Educação, sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 2, de 2011, primeira signa-
tária a Senadora Jovem Janaína Vilela, que 
altera a Constituição Federal para valori-
zar o exercício do magistério e qualificar a 
ação dos professores das redes públicas 
de educação básica.

Relatora: Adriele Henrique Souza

I – Relatório

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n° 
2, de 2011, que tem como primeira signatária a Jovem 
Senadora Janaína Vilela, visa a alterar a Constituição 
Federal para valorizar o exercício do magistério e qua-
lificar a ação dos professores das redes públicas de 
educação básica.

Para tanto, determina que, no caso da acumu-
lação de cargos permitida pela Constituição Federal 
(CF), a carga horária de trabalho, quando se tratar do 
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magistério na educação básica, não poderá ultrapas-
sar quarenta horas semanais.

Além disso, pretende-se, por meio da PEC, acres-
centar o art. 206-A à CF para estabelecer que a efeti-
vação do professor em qualquer rede pública de ensi-
no para exercício em todas as etapas e modalidades 
da educação básica, além da aprovação em concurso 
público, dependerá de avaliação do sistema nacional 
que certifique sua competência no cargo em que foi 
concursado, bem como o domínio das técnicas didá-
ticas e de aprovação do sistema local de ensino em 
relação às exigências do estágio probatório.

Ao justificar a iniciativa, a autora afirma que:

Um dos problemas preocupantes da so-
ciedade brasileira, ligado diretamente à educa-
ção básica, é o analfabetismo dito “funcional”. 
Temos observado que milhares de estudantes 
chegam ao ensino médio sem saber interpretar 
um texto ou expressar por escrito suas ideias. 
Esse problema atinge, também, um bom nú-
mero de professores, com óbvios reflexos per-
niciosos para a aprendizagem de seus alunos.

(...)
Resolver esse grave problema, no entan-

to, não é simples, nem pode ser consequência 
milagrosa de um simples projeto de lei que exija 
capacitação rigorosa dos mestres e avaliação 
repressiva dos estudantes, que só poderiam 
obter seu certificado de conclusão do ensino 
fundamental com comprovada proficiência em 
um rígido exame nacional.

(...) os dois pontos nevrálgicos da ques-
tão são o regime de trabalho e a formação 
didático-pedagógica dos professores.

II – Análise

Conforme o disposto no Regimento Interno do 
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e 
emitir parecer sobre a presente matéria.

A proposta tem o mérito de enfocar o problema 
da qualificação docente para combater o analfabetismo 
funcional. O professor é peça-chave nesse processo. 
Os alunos são reflexo do aprendizado proporcionado 
pelos professores.

Muitos professores hoje são incapacitados para 
dar aulas. Em outros casos, é uma questão de motiva-
ção. Não parece razoável diminuir a carga horária, se 
isso implicar diminuição salarial. Há também carência 
de professores em algumas áreas específicas, como 
química e física.

A vedação de carga horária acima de quarenta 
horas, portanto, deve ser acompanhada da garantia 
de que não haja prejuízos salariais aos docentes em 

exercício. Além disso, os professores devem participar 
continuamente de cursos de capacitação e recicla-
gem, que permitam qualificar suas habilidades didáti-
cas. Nem sempre as habilidades docentes podem ser 
medidas por meio de uma prova. A avaliação foca só 
em resultados, o importante é assegurar capacitação 
permanente para os professores.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela aprovação da 
Proposta de Emenda à Constituição n° 2, de 2011, 
da Jovem Senadora Janaína Vilela, com as seguintes 
emendas:

EMENDA N° 1

Dê-se ao § 13, acrescentado ao art. 37 da CF 
pelo art. 1° da PEC n° 2, de 2011, a seguinte redação:

“Para efeito do disposto nas alíneas a e b 
do inciso XVI do caput deste artigo, a carga de 
trabalho semanal relativa à soma dos cargos 
nelas citados, quando se tratar do exercício do 
magistério na educação básica pública, não 
poderá ultrapassar 40 horas.

EMENDA N° 2

Acrescente-se a seguinte expressão ao § 13 
acrescentado ao art. 37 da CF pelo art. 1° da PEC n° 
2, de 2011:

“sem prejuízo salarial para os docentes 
em efetivo exercício.”

EMENDA N° 3

Dê-se ao art. 206-A da Constituição Federal, nos 
termos do art. 2° da PEC n° 2, de 2011, a seguinte 
redação:

“A efetivação do professor em qualquer 
rede pública de ensino, para exercício em todas 
as etapas e modalidades da educação básica, 
além da aprovação em concurso público a que 
se refere o inciso V do art. 206, dependerá de 
avaliação do sistema nacional que certifique 
sua competência no cargo em que foi con-
cursado, bem como o domínio das técnicas 
didáticas e de aprovação do sistema local de 
ensino em relação às exigências do estágio 
probatório, assegurada a oferta de cursos de 
capacitação aos professores previamente à 
avaliação, com presença obrigatória.” (NR)

Sala da Comissão, 17 de novembro de 2011. – 
Matheus Oliveira Faria, Presidente – Adriele Henri-
que Souza, Relatora.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 3, DE 2011 

(Do Senado Jovem)

Dá nova redação ao art. 225 da Cons-
tituição Federal, para atribuir ao Estado a 
responsabilidade pela proteção da Flores-
ta Amazônica e tornar crime inafiançável o 
dano à flora ou à fauna da região.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Jovem, nos termos do § 3° do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1° O art. 225 da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 225.  ..............................................
§ 7° Cabem ao Estado a vigilância e a 

proteção, em tempo integral, da área da Flo-
resta Amazônica pertencente ao Brasil, cons-
tituindo crime inafiançável o dano à flora ou à 
fauna da região.” NR

Art. 2° Esta Emenda à Constituição entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

Como se sabe, a Floresta Amazônica é uma re-
serva ecológica de grande biodiversidade e extrema 
importância para a regulação do clima do planeta. 
Trata-se da maior floresta tropical do mundo, um bio-

ma que abriga incontáveis recursos de fauna e flora 
ainda desconhecidos dos brasileiros.

Infelizmente, desde o Brasil Colônia, as florestas 
brasileiras vêm sendo constantemente destruídas. Com 
o tempo, essa situação se agravou e, hoje, parcela 
significativa da Floresta Amazônica já foi desmatada. 
A região sofre com frequentes incêndios, retirada de 
vegetação nativa para a expansão do agronegócio, re-
moção ilegal de espécies nobres, captura de animais em 
extinção, pesca predatória, entre várias outras mazelas.

O objetivo desta Proposta de Emenda à Constitui-
ção é coibir essas práticas. Embora o § 4° do art. 225 
da Constituição Federal estabeleça que, juntamente 
com outros biomas brasileiros, a Floresta Amazônica 
constitui patrimônio nacional, não há dispositivo que 
atribua ao Estado brasileiro a responsabilidade pela 
vigilância e a proteção dos seus recursos naturais. Para 
garantir essa proteção, é fundamental considerar ina-
fiançáveis os crimes contra a fauna e a flora da região.

A preservação da Floresta Amazônica trará be-
nefícios não só para os brasileiros, mas para todo o 
mundo. Com ela, todos poderão usufruir das inquestio-
náveis riquezas desse bioma que, se bem exploradas, 
poderão contribuir diretamente para o crescimento eco-
nômico e o bem-estar da população nacional.

Pelas razões expostas, contamos com o apoio 
dos Jovens Senadores para o aprimoramento e a 
aprovação desta Proposta de Emenda à Constituição.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2011. – 
Jovem Senadora Natália Niele G. Braga.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

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

CAPÍTULO VI 
Do Meio Ambiente

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente eco-
logicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1° Para assegurar a efetividade desse direito, 
incumbe ao Poder Público:

I – preservar e restaurar os processos ecológicos 
essenciais e prover o manejo ecológico das espécies 
e ecossistemas; (Regulamento)

II – preservar a diversidade e a integridade do 
patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades 
dedicadas à pesquisa e manipulação de material ge-
nético; (Regulamento) (Regulamento)

III – definir, em todas as unidades da Federação, 
espaços territoriais e seus componentes a serem espe-
cialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 
permitidas somente através de lei, vedada qualquer 
utilização que comprometa a integridade dos atributos 
que justifiquem sua proteção; (Regulamento)

IV – exigir, na forma da Lei, para instalação de 
obra ou atividade potencialmente causadora de sig-
nificativa degradação do meio ambiente, estudo pré-
vio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 
(Regulamento)

V – controlar a produção, a comercialização e 
o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o 
meio ambiente; (Regulamento)

VI – promover a educação ambiental em todos 
os níveis de ensino e a conscientização pública para 
a preservação do meio, ambiente;

VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na 
forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 
função ecológica, provoquem a extinção de espécies 
ou submetam os animais a crueldade. (Regulamento)

§ 2° Aquele que explorar recursos minerais fica 
obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de 
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 
competente, na forma da lei.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesi-
vas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas 
físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrati-
vas, independentemente da obrigação de reparar os 
danos causados.

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlân-
tica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a 
Zona  Costeira são patrimônio nacional, e sua utiliza-
ção far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que 
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive 
quanto ao uso dos recursos naturais.

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou ar-
recadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, 
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§ 6° As usinas que operem com reator nuclear 
deverão ter sua localização definida em lei federal, sem 
o que não poderão ser instaladas.
....................................................................................

PARECER N° , DE 2011

Da Comissão de Assuntos Sociais e 
Segurança Pública, sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n° 3, de 2011, pri-
meira signatária a Jovem Senadora Natália 
Niele Braga, que dá nova redação ao art. 225 
da Constituição Federal, para atribuir ao Es-
tado a responsabilidade pela proteção da 
Floresta Amazônica e tornar crime inafian-
çável o dano à flora ou à fauna da região.

Relatora: Jovem Senadora Carolina Barreto

I – Relatório

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n° 
3, de 2011, que tem como primeira signatária a Jovem 
Senadora Natália Niele Braga, visa a dar nova redação 
ao art. 225 da Constituição Federal, para atribuir ao 
Estado a responsabilidade pela proteção da Floresta 
Amazônica e tornar crime inafiançável o dano à flora 
ou à fauna da região.

Ao justificar a iniciativa, a autora afirma que:

Infelizmente, desde o Brasil Colônia, as 
florestas brasileiras vêm sendo constantemen-
te destruídas. Com o tempo, essa situação se 
agravou e, hoje, parcela significativa da Flores-
ta Amazônica já foi desmatada. A região sofre 
com frequentes incêndios, retirada de vegeta-
ção nativa para a expansão do agronegócio, 
remoção ilegal de espécies nobres, captura de 
animais em extinção, pesca predatória, entre 
várias outras mazelas.

O objetivo desta Proposta de Emenda à 
Constituição é coibir essas práticas. Embora 
o § 4º do art. 225 da Constituição Federal es-
tabeleça que, juntamente com outros biomas 
brasileiros, a Floresta Amazônica constitui 
patrimônio nacional, não há dispositivo que 
atribua ao Estado brasileiro a responsabilidade 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N° 1, DE 2011

Proíbe a utilização de sacolas plás-
ticas pelos estabelecimentos comerciais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica proibida a utilização, pelos estabele-

cimentos comerciais, de sacolas plásticas para acon-
dicionamento e entrega de produtos e mercadorias 
aos clientes.

Parágrafo único. As sacolas plásticas deverão 
ser substituídas, no prazo de cinco anos, por sacolas 

de papel ou por sacolas reutilizáveis, confeccionadas 
em material resistente ao uso continuado.

Art. 2° O descumprimento desta Lei sujeitará os 
infratores às sanções previstas na Lei n° 9.605, de 12 
de fevereiro de 1998.

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

Justificação

Boa parte do desequilíbrio ambiental resulta da 
ação do homem, em especial da produção crescente 
de lixo. Recentemente, temos assistido a reportagens 

pela vigilância e a proteção dos seus recursos 
naturais. Para garantir essa proteção, é fun-
damental considerar inafiançáveis os crimes 
contra a fauna e a flora da região.

II – Análise

Conforme o disposto no Regimento Interno do 
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e 
emitir parecer sobre a presente matéria.

Analisando a Proposta de Emenda à Constituição 
elaborada pela Jovem Senadora Natália Niele Braga e 
considerando a biodiversidade ecológica presente na 
Floresta Amazônia ora tida como patrimônio nacional, 
ouso ampliar tal atribuição denominando-a patrimônio 
mundial. Afinal, corroboram com a minha opinião as 
demonstrações de interesse e presença de cientis-
tas estrangeiros pesquisando esse bioma ainda não 
totalmente conhecido pela sua própria comunidade 
científica. Ademais, acrescenta-se aos atributos da 
Floresta Amazônica a sua capacidade de equilibrar o 
clima no planeta.

Em caminho inverso ao movimento de preserva-
ção do meio ambiente, o que se observa é um desma-
tamento desmedido acompanhado da prática arcaica 
de queimadas em prol de uma expansão econômica 
injustificada diante da destruição causada na flora e 
na fauna da região.

Assim sendo, meu parecer é favorável à promul-
gação da nova redação do § 7° do art. 225 da Cons-
tituição Federal, no qual são designadas ao Estado a 
vigilância e a proteção, em tempo integral, da área da 
Floresta Amazônica pertencente ao Brasil, constituindo 
crime inafiançável o dano à flora ou à fauna da região.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela aprovação da 
Proposta de Emenda à Constituição n° 3, de 2011.

Sala da Comissão, 17 de novembro de 2011. – 
Isameire Demétrio da Silva, Presidente – Carolina 
Barreto Pereira, Relatora.
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sobre enchentes que afetam os grandes centros ur-
banos. A rede de captação de águas pluviais está 
frequentemente obstruída pelo lixo, impedindo a livre 
circulação da água. Além disso, os rios que cortam 
as grandes cidades recebem o lixo, comprometendo 
a qualidade e a quantidade de água e prejudicando a 
fauna e a flora.

Fator importante da produção de lixo é a utilização 
de sacolas plásticas pelos estabelecimentos comerciais, 
para acondicionamento e entrega de produtos e mer-
cadorias aos clientes. Assim, promover a substituição 
das sacolas plásticas por sacolas reutilizáveis ou de 
papel contribuirá significativamente para a redução da 
poluição ambiental e do acúmulo de lixo nos aterros 
sanitários. Além disso, essa medida promoverá me-
lhoria significativa na qualidade de vida da população.

Pelas razões expostas, contamos com o apoio 
de nossos Jovens Senadores para o aprimoramento 
e a aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, – Jovem Senador Wagner 
Ramon Ferreira.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N° 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 
outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

Art. 1° (VETADO)
Art. 2° Quem, de qualquer forma, concorre para 

a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas 
penas a estes cominadas, na medida da sua culpabi-
lidade, bem como o diretor, o administrador, o membro 
de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, 
o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, 
sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de 
impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.

Art. 3° As pessoas jurídicas serão responsabili-
zadas administrativa, civil e penalmente conforme o 
disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja 
cometida por decisão de seu representante legal ou 
contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou 
benefício da sua entidade.

Parágrafo único. A responsabilidade das pesso-
as jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, 
coautoras ou partícipes do mesmo fato.

Art. 4° Poderá ser desconsiderada a pessoa ju-
rídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao 
ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do 
meio ambiente.

Art. 5° (VETADO)

CAPÍTULO II 
Da Aplicação da Pena

Art. 6° Para imposição e gradação da penalidade, 
a autoridade competente observará:

I – a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da 
infração e suas consequências para a saúde 
pública e para o meio ambiente;

II – os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento 
da legislação de interesse ambiental;

III – a situação econômica do infrator, no caso de multa.

Art. 7° As penas restritivas de direitos são autô-
nomas e substituem as privativas de liberdade quando:

I – tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena 
privativa de liberdade inferior a quatro anos;

II – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social 
e a personalidade do condenado, bem como os 
motivos e as circunstâncias do crime indicarem 
que a substituição seja suficiente para efeitos de 
reprovação e prevenção do crime.

Parágrafo único. As penas restritivas de direitos 
a que se refere este artigo terão a mesma duração da 
pena privativa de liberdade substituída.

Art. 8° As penas restritivas de direito são:

I – prestação de serviços à comunidade;
II – interdição temporária de direitos;
III – suspensão parcial ou total de atividades;
IV – prestação pecuniária;
V – recolhimento domiciliar.

Art. 9° A prestação de serviços à comunidade 
consiste na atribuição ao condenado de tarefas gra-
tuitas junto a parques e jardins públicos e unidades de 
conservação, e, no caso de dano da coisa particular, 
pública ou tombada, na restauração desta, se possível.

Art. 10. As penas de interdição temporária de di-
reito são a proibição de o condenado contratar com o 
Poder Público, de receber incentivos fiscais ou quais-
quer outros benefícios, bem como de participar de li-
citações, pelo prazo de cinco anos, no caso de crimes 
dolosos, e de três anos, no de crimes culposos.

Art. 11. A suspensão de atividades será aplicada 
quando estas não estiverem obedecendo às prescri-
ções legais.

Art. 12. A prestação pecuniária consiste no pa-
gamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública 
ou privada com fim social, de importância, fixada pelo 
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juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 
trezentos e sessenta salários mínimos. O valor pago 
será deduzido do montante de eventual reparação civil 
a que for condenado o infrator.

Art. 13. O recolhimento domiciliar baseia-se na 
autodisciplina e senso de responsabilidade do conde-
nado, que deverá, sem vigilância, trabalhar, frequentar 
curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo 
recolhido nos dias e horários de folga em residência 
ou em qualquer local destinado a sua moradia habitu-
al, conforme estabelecido na sentença condenatória.

Art. 14. São circunstâncias que atenuam a pena:

I – baixo grau de instrução ou escolaridade do agente;
II – arrependimento do infrator, manifestado pela es-

pontânea reparação do dano, ou limitação signi-
ficativa da degradação ambiental causada;

III – comunicação prévia pelo agente do perigo imi-
nente de degradação ambiental;

IV – colaboração com os agentes encarregados da 
vigilância e do controle ambiental.

Art. 15. São circunstâncias que agravam a pena, 
quando não constituem ou qualificam o crime:

I – reincidência nos crimes de natureza ambiental;
II – ter o agente cometido a infração:

a) para obter vantagem pecuniária;
b) coagindo outrem para a execução 

material da infração;
c) afetando ou expondo a perigo, de ma-

neira grave, a saúde pública ou o meio am-
biente;

d) concorrendo para danos à proprie-
dade alheia;

e) atingindo áreas de unidades de con-
servação ou áreas sujeitas, por ato do Poder 
Público, a regime especial de uso;

f) atingindo áreas urbanas ou quaisquer 
assentamentos humanos;

g) em período de defeso à fauna;
h) em domingos ou feriados;
i) à noite;
j) em épocas de seca ou inundações;
l) no interior do espaço territorial espe-

cialmente protegido;
m) com o emprego de métodos cruéis 

para abate ou captura de animais;
n) mediante fraude ou abuso de con-

fiança;
o) mediante abuso do direito de licença, 

permissão ou autorização ambiental;
p) no interesse de pessoa jurídica manti-

da, total ou parcialmente, por verbas públicas 
ou beneficiada por incentivos fiscais;

q) atingindo espécies ameaçadas, lis-
tadas em relatórios oficiais das autoridades 
competentes;

r) facilitada por funcionário público no 
exercício de suas funções.

Art. 16. Nos crimes previstos nesta Lei, a sus-
pensão condicional da pena pode ser aplicada nos 
casos de condenação a pena privativa de liberdade 
não superior a três anos.

Art. 17. A verificação da reparação a que se refere 
o § 2° do art. 78 do Código Penal será feita mediante 
laudo de reparação do dano ambiental, e as condições 
a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com 
a proteção ao meio ambiente.

Art. 18. A multa será calculada segundo os cri-
térios do Código Penal; se revelar-se ineficaz, ainda 
que aplicada no valor máximo, poderá ser aumenta-
da até três vezes, tendo em vista o valor da vantagem 
econômica auferida.

Art. 19. A perícia de constatação do dano am-
biental, sempre que possível, fixará montante do pre-
juízo causado para efeitos de prestação de fiança e 
cálculo de multa.

Parágrafo único. A perícia produzida no inquérito 
civil ou no juízo cível poderá ser aproveitada no pro-
cesso penal, instaurando-se o contraditório.

Art. 20. A sentença penal condenatória, sempre 
que possível, fixará o valor mínimo para reparação dos 
danos causados pela infração, considerando os pre-
juízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente.

Parágrafo único. Transitada em julgado a senten-
ça condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo 
valor fixado nos termos do caput, sem prejuízo da li-
quidação para apuração do dano efetivamente sofrido.

Art. 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa 
ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo 
com o disposto no art. 3°, são:

I – multa;
II – restritivas de direitos;
III – prestação de serviços à comunidade.

Art. 22. As penas restritivas de direitos da pes-
soa jurídica são:

I – suspensão parcial ou total de atividades;
II – interdição temporária de estabelecimento, obra 

ou atividade;
III – proibição de contratar com o Poder Público, bem 

como dele obter subsídios, subvenções ou do-
ações.

§ 1° A suspensão de atividades será aplicada 
quando estas não estiverem obedecendo às disposi-
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ções legais ou regulamentares, relativas à proteção 
do meio ambiente.

§ 2° A interdição será aplicada quando o estabe-
lecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a 
devida autorização, ou em desacordo com a concedida, 
ou com violação de disposição legal ou regulamentar.

§ 3° A proibição de contratar com o Poder Público 
e dele obter subsídios, subvenções ou doações não 
poderá exceder o prazo de dez anos.

Art. 23. A prestação de serviços à comunidade 
pela pessoa jurídica consistirá em:

I – custeio de programas e de projetos ambientais;
II – execução de obras de recuperação de áreas de-

gradadas;
III – manutenção de espaços públicos;
IV – contribuições a entidades ambientais ou cultu-

rais públicas.

Art. 24. A pessoa jurídica constituída ou utilizada, 
preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar 
ou ocultar a prática de crime definido nesta Lei terá 
decretada sua liquidação forçada, seu patrimônio será 
considerado instrumento do crime e como tal perdido 
em favor do Fundo Penitenciário Nacional.

CAPÍTULO III 
Da Apreensão do Produto e do Instrumento 

de Infração Administrativa ou de Crime

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos 
seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respec-
tivos autos.

§ 1° Os animais serão libertados em seu habitat 
ou entregues a jardins zoológicos, fundações ou en-
tidades assemelhadas, desde que fiquem sob a res-
ponsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2° Tratando-se de produtos perecíveis ou ma-
deiras, serão estes avaliados e doados a instituições 
científicas, hospitalares, penais e outras com fins be-
neficentes.

§ 3° Os produtos e subprodutos da fauna não 
perecíveis serão destruídos ou doados a instituições 
científicas, culturais ou educacionais.

§ 4° Os instrumentos utilizados na prática da in-
fração serão vendidos, garantida a sua descaracteri-
zação por meio da reciclagem.

CAPÍTULO IV 
Da Ação e do Processo Penal

Art. 26. Nas infrações penais previstas nesta Lei, 
a ação penal é pública incondicionada.

Parágrafo único. (VETADO)
Art. 27. Nos crimes ambientais de menor po-

tencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de 
pena restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 76 

da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, somen-
te poderá ser formulada desde que tenha havido a 
prévia composição do dano ambiental, de que trata o 
art. 74 da mesma lei, salvo em caso de comprovada 
impossibilidade.

Art. 28. As disposições do art. 89 da Lei n° 9.099, 
de 26 de setembro de 1995, aplicam-se aos crimes de 
menor potencial ofensivo definidos nesta Lei, com as 
seguintes modificações:

I – a declaração de extinção de punibilidade, de que 
trata o § 5° do artigo referido no caput, dependerá 
de laudo de constatação de reparação do dano 
ambiental, ressalvada a impossibilidade prevista 
no inciso I do § 1º do mesmo artigo;

II – na hipótese de o laudo de constatação comprovar 
não ter sido completa a reparação, o prazo de 
suspensão do processo será prorrogado, até o 
período máximo previsto no artigo referido no 
caput, acrescido de mais um ano, com suspen-
são do prazo da prescrição;

III – no período de prorrogação, não se aplicarão as 
condições dos incisos II, III e IV do § 1° do artigo 
mencionado no caput;

IV – findo o prazo de prorrogação, proceder-se-á à la-
vratura de novo laudo de constatação de repara-
ção do dano ambiental, podendo, conforme seu 
resultado, ser novamente prorrogado o período 
de suspensão, até o máximo previsto no inciso II 
deste artigo, observado o disposto no inciso III;

V – esgotado o prazo máximo de prorrogação, a de-
claração de extinção de punibilidade depende-
rá de laudo de constatação que comprove ter o 
acusado tomado as providências necessárias à 
reparação integral do dano.

CAPÍTULO V 
Dos Crimes contra o Meio Ambiente

Seção I 
Dos Crimes contra a Fauna

Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar 
espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota mi-
gratória, sem a devida permissão, licença ou autori-
zação da autoridade competente, ou em desacordo 
com a obtida:

Pena – detenção de seis meses a um ano, e multa.
§ 1° Incorre nas mesmas penas:

I – quem impede a procriação da fauna, sem licença, 
autorização ou em desacordo com a obtida;

II – quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo 
ou criadouro natural;

III – quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, 
guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou 
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transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna 
silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como 
produtos e objetos dela oriundos, provenientes 
de criadouros não autorizados ou sem a devida 
permissão, licença ou autorização da autorida-
de competente.

§ 2° No caso de guarda doméstica de espécie 
silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode 
o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de apli-
car a pena.

§ 3° São espécimes da fauna silvestre todos 
aqueles pertencentes às espécies nativas, migrató-
rias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que 
tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo 
dentro dos limites do território brasileiro, ou águas ju-
risdicionais brasileiras.

§ 4° A pena é aumentada de metade, se o crime 
é praticado:

I – contra espécie rara ou considerada ameaçada de 
extinção, ainda que somente no local da infração;

II – em período proibido à caça;
III – durante a noite;
IV – com abuso de licença;
V – em unidade de conservação;

VI – com emprego de métodos ou instrumentos capazes 
de provocar destruição em massa.

§ 5° A pena é aumentada até o triplo, se o crime 
decorre do exercício de caça profissional.

§ 6° As disposições deste artigo não se aplicam 
aos atos de pesca.

Art. 30. Exportar para o exterior peles e couros 
de anfíbios e répteis em bruto, sem a autorização da 
autoridade ambiental competente:

Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.
Art. 31. Introduzir espécime animal no País, sem 

parecer técnico oficial favorável e licença expedida por 
autoridade competente:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.
Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir 

ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesti-
cados, nativos ou exóticos:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.
§ 1° Incorre nas mesmas penas quem realiza 

experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda 
que para fins didáticos ou científicos, quando existirem 
recursos alternativos.

§ 2° A pena é aumentada de um sexto a um ter-
ço, se ocorre morte do animal.

Art. 33. Provocar, pela emissão de efluentes ou 
carreamento de materiais, o perecimento de espéci-
mes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açu-
des, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras:

Pena – detenção, de um a três anos, ou multa, 
ou ambas cumulativamente.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas:

I – quem causa degradação em viveiros, açudes ou 
estações de aquicultura de domínio público;

II – quem explora campos naturais de invertebrados 
aquáticos e algas, sem licença, permissão ou 
autorização da autoridade competente;

III – quem fundeia embarcações ou lança detritos de 
qualquer natureza sobre bancos de moluscos 
ou corais, devidamente demarcados em carta 
náutica.

Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja 
proibida ou em lugares interditados por órgão com-
petente:

Pena – detenção de um ano a três anos ou multa, 
ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:

I – pesca espécies que devam ser preservadas ou es-
pécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;

II – pesca quantidades superiores às permitidas, ou 
mediante a utilização de aparelhos, petrechos, 
técnicas e métodos não permitidos;

III – transporta, comercializa, beneficia ou industria-
liza espécimes provenientes da coleta, apanha 
e pesca proibidas.

Art. 35. Pescar mediante a utilização de:

I – explosivos ou substâncias que, em contato com a 
água, produzam efeito semelhante;

II – substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela 
autoridade competente:

Pena – reclusão de um ano a cinco anos.
Art. 36. Para os efeitos desta Lei, considera-se 

pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apa-
nhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos 
dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, 
suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, res-
salvadas as espécies ameaçadas de extinção, cons-
tantes nas listas oficiais da fauna e da flora.

Art. 37. Não é crime o abate de animal, quando 
realizado:

I – em estado de necessidade, para saciar a fome do 
agente ou de sua família;

II – para proteger lavouras, pomares e rebanhos da 
ação predatória ou destruidora de animais, des-
de que legal e expressamente autorizado pela 
autoridade competente;

III – (VETADO)
IV – por ser nocivo o animal, desde que assim carac-

terizado pelo órgão competente.
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Seção II 
Dos Crimes contra a Flora

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada 
de preservação permanente, mesmo que em formação, 
ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena – detenção, de um a três anos, ou multa, 
ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena 
será reduzida à metade.

Art. 38-A. Destruir ou danificar vegetação primá-
ria ou secundária, em estágio avançado ou médio de 
regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la 
com infringência das normas de proteção: (Incluído 
pela Lei n° 11.428, de 2006).

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou 
multa, ou ambas as penas cumulativamente. (Incluído 
pela Lei n° 11.428, de 2006).

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena 
será reduzida à metade. (Incluído pela Lei n° 11.428, 
de 2006).

Art. 39. Cortar árvores em floresta considerada 
de preservação permanente, sem permissão da au-
toridade competente:

Pena – detenção, de um a três anos, ou multa, 
ou ambas as penas cumulativamente.

Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unida-
des de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 
do Decreto n° 99.274, de 6 de junho de 1990, inde-
pendentemente de sua localização:

Pena – reclusão, de um a cinco anos.
§ 1° Entende-se por Unidades de Conservação de 

Proteção Integral as Estações Ecológicas, as Reservas 
Biológicas, os Parques Nacionais, os Monumentos Na-
turais e os Refúgios de Vida Silvestre. (Redação dada 
pela Lei n° 9.985, de 18-7-2000)

§ 2° A ocorrência de dano afetando espécies 
ameaçadas de extinção no interior das Unidades de 
Conservação de Proteção Integral será considerada 
circunstância agravante para a fixação da pena. (Re-
dação dada pela Lei n° 9.985, de 18-7-2000)

§ 3° Se o crime for culposo, a pena será reduzi-
da à metade.

Art. 40-A. (VETADO) (Artigo incluído pela Lei n° 
9.985, de 18-7-2000)

§ 1° Entende-se por Unidades de Conservação 
de Uso Sustentável as Áreas de Proteção Ambiental, 
as Áreas de Relevante Interesse Ecológico, as Flores-
tas Nacionais, as Reservas Extrativistas, as Reservas 
de Fauna, as Reservas de Desenvolvimento Sustentá-
vel e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural. 
(Parágrafo incluído pela Lei n° 9.985, de 18-7-2000)

§ 2° A ocorrência de dano afetando espécies 
ameaçadas de extinção no interior das Unidades de 

Conservação de Uso Sustentável será considerada 
circunstância agravante para a fixação da pena. (Pa-
rágrafo incluído pela Lei n° 9.985, de 18-7-2000)

§ 3° Se o crime for culposo, a pena será redu-
zida à metade. (Parágrafo incluído pela Lei n° 9.985, 
de 18-7-2000)

Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta:
Pena – reclusão, de dois a quatro anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é 

de detenção de seis meses a um ano, e multa.
Art. 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar 

balões que possam provocar incêndios nas florestas 
e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou 
qualquer tipo de assentamento humano:

Pena – detenção de um a três anos ou multa, ou 
ambas as penas cumulativamente.

Art. 43. (VETADO)
Art. 44. Extrair de florestas de domínio público 

ou consideradas de preservação permanente, sem 
prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer es-
pécie de minerais:

Pena – detenção, de seis meses a um ano, e 
multa.

Art. 45. Cortar ou transformar em carvão madei-
ra de lei, assim classificada por ato do Poder Público, 
para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra 
exploração, econômica ou não, em desacordo com as 
determinações legais:

Pena – reclusão, de um a dois anos, e multa.
Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais 

ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produ-
tos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença 
do vendedor, outorgada pela autoridade competente, 
e sem munir-se da via que deverá acompanhar o pro-
duto até final do beneficiamento:

Pena – detenção, de seis meses a um ano, e 
multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem 
vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou 
guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de 
origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo 
da viagem ou do armazenamento, outorgada pela au-
toridade competente.

Art. 47. (VETADO)
Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural 

de florestas e demais formas de vegetação:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e 

multa.
Art. 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por 

qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de 
logradouros públicos ou em propriedade privada alheia:

Pena – detenção, de três meses a um ano, ou 
multa, ou ambas as penas cumulativamente.
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Parágrafo único. No crime culposo, a pena é de 
um a seis meses, ou multa.

Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou 
plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora 
de mangues, objeto de especial preservação:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.
Art. 50-A. Desmatar, explorar economicamente 

ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras de 
domínio público ou devolutas, sem autorização do ór-
gão competente: (Incluído pela Lei n° 11.284, de 2006)

Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e 
multa. (Incluído pela Lei n° 11.284, de 2006)

§ 1° Não é crime a conduta praticada quando ne-
cessária à subsistência imediata pessoal do agente ou 
de sua família. (Incluído pela Lei n° 11.284, de 2006)

§ 2º Se a área explorada for superior a 1.000 ha 
(mil hectares), a pena será aumentada de 1 (um) ano 
por milhar de hectare. (Incluído pela Lei n° 11.284, 
de 2006)

Art. 51. Comercializar motosserra ou utilizá-la 
em florestas e nas demais formas de vegetação, sem 
licença ou registro da autoridade competente:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.
Art. 52. Penetrar em Unidades de Conservação 

conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para 
caça ou para exploração de produtos ou subprodutos 
florestais, sem licença da autoridade competente:

Pena – detenção, de seis meses a um ano, e 
multa.

Art. 53. Nos crimes previstos nesta Seção, a pena 
é aumentada de um sexto a um terço se:

I – do fato resulta a diminuição de águas naturais, a 
erosão do solo ou a modificação do regime cli-
mático;

II – o crime é cometido:

a) no período de queda das sementes;
b) no período de formação de vegeta-

ções;
c) contra espécies raras ou ameaçadas 

de extinção, ainda que a ameaça ocorra so-
mente no local da infração;

d) em época de seca ou inundação;
e) durante a noite, em domingo ou feriado.

Seção III 
Da Poluição e outros Crimes Ambientais

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em 
níveis tais que resultem ou possam resultar em danos 
à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de 
animais ou a destruição significativa da flora:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1° Se o crime é culposo:

Pena – detenção, de seis meses a um ano, e 
multa.

§ 2° Se o crime:

I – tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para 
a ocupação humana;

II – causar poluição atmosférica que provoque a re-
tirada, ainda que momentânea, dos habitantes 
das áreas afetadas, ou que cause danos diretos 
à saúde da população;

III – causar poluição hídrica que torne necessária a 
interrupção do abastecimento público de água 
de uma comunidade;

IV – dificultar ou impedir o uso público das praias;
V – ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líqui-

dos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substân-
cias oleosas, em desacordo com as exigências 
estabelecidas em leis ou regulamentos:

Pena – reclusão, de um a cinco anos.
§ 3° Incorre nas mesmas penas previstas no 

parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando 
assim o exigir a autoridade competente, medidas de 
precaução em caso de risco de dano ambiental grave 
ou irreversível.

Art. 55. Executar pesquisa lavra ou extração de 
recursos minerais sem a competente autorização, 
permissão, concessão ou licença, ou em desacordo 
com a obtida:

Pena – detenção, de seis meses a um ano, e 
multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem 
deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada, 
nos termos da autorização, permissão, licença, con-
cessão ou determinação do órgão competente.

Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, 
exportar, comercializar, fornecer, transportar, arma-
zenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou 
substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana 
ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigên-
cias estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1° Nas mesmas penas incorre quem: (Redação 

dada pela Lei n° 12.305, de 2010)

I – abandona os produtos ou substâncias referidos no 
caput ou os utiliza em desacordo com as normas 
ambientais ou de segurança; (Incluído pela Lei 
n° 12.305, de 2010)

II – manipula, acondiciona, armazena, coleta, trans-
porta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a 
resíduos perigosos de forma diversa da estabe-
lecida em lei ou regulamento. (Incluído pela Lei 
n° 12.305, de 2010)
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§ 2° Se o produto ou a substância for nuclear ou 
radioativa, a pena é aumentada de um sexto a um terço.

§ 3° Se o crime é culposo:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e 

multa.
Art. 57. (VETADO)
Art. 58. Nos crimes dolosos previstos nesta Se-

ção, as penas serão aumentadas:

I – de um sexto a um terço, se resulta dano irreversível 
à flora ou ao meio ambiente em geral;

II – de um terço até a metade, se resulta lesão corpo-
ral de natureza grave em outrem;

III – até o dobro, se resultar a morte de outrem.

Parágrafo único. As penalidades previstas neste 
artigo somente serão aplicadas se do fato não resultar 
crime mais grave.

Art. 59. (VETADO)
Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou 

fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, 
estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente 
poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos 
ambientais competentes, ou contrariando as normas 
legais e regulamentares pertinentes:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa, 
ou ambas as penas cumulativamente.

Art. 61. Disseminar doença ou praga ou espécies 
que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à 
fauna, à flora ou aos ecossistemas:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Seção IV 
Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano 

e o Patrimônio Cultural

Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar:

I – bem especialmente protegido por lei, ato adminis-
trativo ou decisão judicial;

II – arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, 
instalação científica ou similar protegido por lei, 
ato administrativo ou decisão judicial:

Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena 

é de seis meses a um ano de detenção, sem prejuízo 
da multa.

Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edifica-
ção ou local especialmente protegido por lei, ato ad-
ministrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor 
paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, 
cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monu-
mental, sem autorização da autoridade competente ou 
em desacordo com a concedida:

Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.

Art. 64. Promover construção em solo não edifi-
cável, ou no seu entorno, assim considerado em razão 
de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, 
histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico 
ou monumental, sem autorização da autoridade com-
petente ou em desacordo com a concedida:

Pena – detenção, de seis meses a um ano, e 
multa.

Art. 65. Pichar ou por outro meio conspurcar edi-
ficação ou monumento urbano: (Redação dada pela 
Lei n° 12.408, de 2011)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, 
e multa. (Redação dada pela Lei n° 12.408, de 2011)

§ 1° Se o ato for realizado em monumento ou 
coisa tombada em virtude do seu valor artístico, ar-
queológico ou histórico, a pena é de 6 (seis) meses 
a 1 (um) ano de detenção e multa. (Renumerado do 
parágrafo único pela Lei n° 12.408, de 2011)

§ 2° Não constitui crime a prática de grafite rea-
lizada com o objetivo de valorizar o patrimônio públi-
co ou privado mediante manifestação artística, desde 
que consentida pelo proprietário e, quando couber, 
pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no 
caso de bem público, com a autorização do órgão 
competente e a observância das posturas municipais 
e das normas editadas pelos órgãos governamentais 
responsáveis pela preservação e conservação do pa-
trimônio histórico e artístico nacional. (Incluído pela 
Lei n° 12.408, de 2011)

Seção V 
Dos Crimes contra a Administração Ambiental

Art. 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa 
ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações 
ou dados técnico-científicos em procedimentos de au-
torização ou de licenciamento ambiental:

Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.
Art. 67. Conceder ao funcionário público licen-

ça, autorização ou permissão em desacordo com as 
normas ambientais, para as atividades, obras ou ser-
viços cuja realização depende de ato autorizativo do 
Poder Público:

Pena – detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é 

de três meses a um ano de detenção, sem prejuízo 
da multa.

Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou 
contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante 
interesse ambiental:

Pena – detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é 

de três meses a um ano, sem prejuízo da multa.
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Art. 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora 
do Poder Público no trato de questões ambientais:

Pena – detenção, de um a três anos, e multa.
Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamen-

to, concessão florestal ou qualquer outro procedimen-
to administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental 
total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por 
omissão: (Incluído pela Lei n° 11.284, de 2006)

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e 
multa. (Incluído pela Lei n° 11.284, de 2006)

§ 1° Se o crime é culposo: (Incluído pela Lei n° 
11.284, de 2006)

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.(In-
cluído pela Lei n° 11.284, de 2006)

§ 2° A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 
(dois terços) se há dano significativo ao meio ambiente, 
em decorrência do uso da informação falsa, incompleta 
ou enganosa. (Incluído pela Lei n° 11.284, de 2006)

CAPÍTULO VI 
Da Infração Administrativa

Art. 70. Considera-se infração administrativa am-
biental toda ação ou omissão que viole as regras jurí-
dicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação 
do meio ambiente.

§ 1° São autoridades competentes para lavrar auto 
de infração ambiental e instaurar processo administra-
tivo os funcionários de órgãos ambientais integrantes 
do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, 
designados para as atividades de fiscalização, bem 
como os agentes das Capitanias dos Portos, do Mi-
nistério da Marinha.

§ 2° Qualquer pessoa, constatando infração am-
biental, poderá dirigir representação às autoridades 
relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exer-
cício do seu poder de polícia.

§ 3° A autoridade ambiental que tiver conhecimen-
to de infração ambiental é obrigada a promover a sua 
apuração imediata, mediante processo administrativo 
próprio, sob pena de corresponsabilidade.

§ 4° As infrações ambientais são apuradas em 
processo administrativo próprio, assegurado o direito 
de ampla defesa e o contraditório, observadas as dis-
posições desta Lei.

Art. 71. O processo administrativo para apuração 
de infração ambiental deve observar os seguintes pra-
zos máximos:

I – vinte dias para o infrator oferecer defesa ou im-
pugnação contra o auto de infração, contados 
da data da ciência da autuação;

II – trinta dias para a autoridade competente julgar o 
auto de infração, contados da data da sua lavratu-
ra, apresentada ou não a defesa ou impugnação;

III – vinte dias para o infrator recorrer da decisão con-
denatória à instância superior do Sistema Nacio-
nal do Meio Ambiente – SISNAMA, ou à Diretoria 
de Portos e Costas, do Ministério da Marinha, de 
acordo com o tipo de autuação;

IV – cinco dias para o pagamento de multa, contados 
da data do recebimento da notificação.

Art. 72. As infrações administrativas são punidas 
com as seguintes sanções, observado o disposto no 
art. 6°:

I – advertência;
II – multa simples;
III – multa diária;
IV – apreensão dos animais, produtos e subprodutos 

da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equi-
pamentos ou veículos de qualquer natureza uti-
lizados na infração;

V – destruição ou inutilização do produto;
VI – suspensão de venda e fabricação do produto;
VII – embargo de obra ou atividade;
VIII – demolição de obra;
IX – suspensão parcial ou total de atividades;
X – (VETADO)
XI – restritiva de direitos.

§ 1° Se o infrator cometer, simultaneamente, duas 
ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativa-
mente, as sanções a elas cominadas.

§ 2° A advertência será aplicada pela inobser-
vância das disposições desta Lei e da legislação em 
vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo 
das demais sanções previstas neste artigo.

§ 3° A multa simples será aplicada sempre que 
o agente, por negligência ou dolo:

I – advertido por irregularidades que tenham sido 
praticadas, deixar de saná-las, no prazo assina-
lado por órgão competente do Sisnama ou pela 
Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha;

II – opuser embaraço à fiscalização dos órgãos do 
Sisnama ou da Capitania dos Portos, do Minis-
tério da Marinha.

§ 4° A multa simples pode ser convertida em 
serviços de preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade do meio ambiente.

§ 5° A multa diária será aplicada sempre que o 
cometimento da infração se prolongar no tempo.

§ 6° A apreensão e destruição referidas nos in-
cisos IV e V do caput obedecerão ao disposto no art. 
25 desta Lei.

§ 7° As sanções indicadas nos incisos VI a IX 
do caput serão aplicadas quando o produto, a obra, a 
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atividade ou o estabelecimento não estiverem obede-
cendo às prescrições legais ou regulamentares.

§ 8° As sanções restritivas de direito são:

I – suspensão de registro, licença ou autorização;
II – cancelamento de registro, licença ou autorização;
III – perda ou restrição de incentivos e benefícios 

fiscais;
IV – perda ou suspensão da participação em linhas 

de financiamento em estabelecimentos oficiais 
de crédito;

V – proibição de contratar com a administração públi-
ca, pelo período de até três anos.

Art. 73. Os valores arrecadados em pagamento 
de multas por infração ambiental serão revertidos ao 
Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei n° 
7.797, de 10 de julho de 1989, Fundo Naval, criado 
pelo Decreto n° 20.923, de 8 de janeiro de 1932, fun-
dos estaduais ou municipais de meio ambiente, ou 
correlatos, conforme dispuser o órgão arrecadador.

Art. 74. A multa terá por base a unidade, hectare, 
metro cúbico, quilograma ou outra medida pertinente, 
de acordo com o objeto jurídico lesado.

Art. 75. O valor da multa de que trata este Capí-
tulo será fixado no regulamento desta Lei e corrigido 
periodicamente, com base nos índices estabelecidos 
na legislação pertinente, sendo o mínimo de R$50,00 
(cinquenta reais) e o máximo de R$50.000.000,00 
(cinquenta milhões de reais).

Art. 76. O pagamento de multa imposta pelos Es-
tados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios subs-
titui a multa federal na mesma hipótese de incidência.

CAPÍTULO VII 
Da Cooperação Internacional para a 

Preservação do Meio Ambiente

Art. 77. Resguardados a soberania nacional, a 
ordem pública e os bons costumes, o Governo brasi-
leiro prestará, no que concerne ao meio ambiente, a 
necessária cooperação com outro país, sem qualquer 
ônus, quando solicitado para:

I – produção de prova;
II – exame de objetos e lugares;
III – informações sobre pessoas e coisas;
IV – presença temporária da pessoa presa, cujas de-

clarações tenham relevância para a decisão de 
uma causa;

V – outras formas de assistência permitidas pela le-
gislação em vigor ou pelos tratados de que o 
Brasil seja parte.

§ 1° A solicitação de que trata este artigo será 
dirigida ao Ministério da Justiça, que a remeterá, quan-
do necessário, ao órgão judiciário competente para 

decidir a seu respeito, ou a encaminhará à autoridade 
capaz de atendê-la.

§ 2° A solicitação deverá conter:

I – o nome e a qualificação da autoridade solicitante;
II – o objeto e o motivo de sua formulação;
III – a descrição sumária do procedimento em curso 

no país solicitante;
IV – a especificação da assistência solicitada;
V – a documentação indispensável ao seu esclareci-

mento, quando for o caso.

Art. 78. Para a consecução dos fins visados nes-
ta Lei e especialmente para a reciprocidade da coo-
peração internacional, deve ser mantido sistema de 
comunicações apto a facilitar o intercâmbio rápido e 
seguro de informações com órgãos de outros países.

CAPÍTULO VIII 
Disposições Finais

Art. 79. Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei 
as disposições do Código Penal e do Código de Pro-
cesso Penal.

Art. 79-A. Para o cumprimento do disposto nesta 
Lei, os órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, 
responsáveis pela execução de programas e projetos 
e pelo controle e fiscalização dos estabelecimentos e 
das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade 
ambiental, ficam autorizados a celebrar, com força de 
título executivo extrajudicial, termo de compromisso 
com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela 
construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos 
ambientais, considerados efetiva ou potencialmente 
poluidores. (Incluído pela Medida Provisória n° 2.163-
41, de 23-8-2001)

§ 1º O termo de compromisso a que se refere 
este artigo destinar-se-á, exclusivamente, a permitir 
que as pessoas físicas e jurídicas mencionadas no 
caput possam promover as necessárias correções de 
suas atividades, para o atendimento das exigências 
impostas pelas autoridades ambientais competentes, 
sendo obrigatório que o respectivo instrumento dispo-
nha sobre: (Incluído pela Medida Provisória n° 2.163-
41, de 23-8-2001)

I – o nome, a qualificação e o endereço das partes 
compromissadas e dos respectivos represen-
tantes legais; (Incluído pela Medida Provisória 
n° 2.163-41, de 23-8-2001)

II – o prazo de vigência do compromisso, que, em 
função da complexidade das obrigações nele fi-
xadas, poderá variar entre o mínimo de noventa 
dias e o máximo de três anos, com possibilidade 
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de prorrogação por igual período; (Incluído pela 
Medida Provisória n° 2.163-41, de 23-8-2001)

III – a descrição detalhada de seu objeto, o valor do 
investimento previsto e o cronograma físico de 
execução e de implantação das obras e serviços 
exigidos, com metas trimestrais a serem atingi-
das; (Incluído pela Medida Provisória n° 2.163-
41, de 23-8-2001)

IV – as multas que podem ser aplicadas à pessoa fí-
sica ou jurídica compromissada e os casos de 
rescisão, em decorrência do não cumprimento 
das obrigações nele pactuadas; (Incluído pela 
Medida Provisória n° 2.163-41, de 23-8-2001)

V – o valor da multa de que trata o inciso IV não poderá ser 
superior ao valor do investimento previsto; (Incluído 
pela Medida Provisória n° 2.163-41, de 23-8-2001)

VI – o foro competente para dirimir litígios entre as 
partes. (Incluído pela Medida Provisória n° 2.163-
41, de 23-8-2001)

§ 2º No tocante aos empreendimentos em curso 
até o dia 30 de março de 1998, envolvendo construção, 
instalação, ampliação e funcionamento de estabeleci-
mentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, 
considerados efetiva ou potencialmente poluidores, a 
assinatura do termo de compromisso deverá ser reque-
rida pelas pessoas físicas e jurídicas interessadas, até 
o dia 31 de dezembro de 1998, mediante requerimento 
escrito protocolizado junto aos órgãos competentes do 
SISNAMA, devendo ser firmado pelo dirigente máximo 
do estabelecimento. (Incluído pela Medida Provisória 
n° 2.163-41, de 23-8-2001)

§ 3º Da data da protocolização do requerimen-
to previsto no § 2° e enquanto perdurar a vigência 
do correspondente termo de compromisso, ficarão 
suspensas, em relação aos fatos que deram causa à 
celebração do instrumento, a aplicação de sanções 
administrativas contra a pessoa física ou jurídica que 
o houver firmado. (Incluído pela Medida Provisória n° 
2.163-41, de 23-8-2001)

§ 4º A celebração do termo de compromisso 
de que trata este artigo não impede a execução de 
eventuais multas aplicadas antes da protocolização 
do requerimento. (Incluído pela Medida Provisória n° 
2.163-41, de 23-8-2001)

§ 5° Considera-se rescindido de pleno direito o 
termo de compromisso, quando descumprida qualquer 
de suas cláusulas, ressalvado o caso fortuito ou de 
força maior. (Incluído pela Medida Provisória n° 2.163-
41, de 23-8-2001)

§ 6° O termo de compromisso deverá ser firma-
do em até noventa dias, contados da protocolização 
do requerimento. (Incluído pela Medida Provisória n° 
2.163-41, de 23-8-2001)

§ 7° O requerimento de celebração do termo de 
compromisso deverá conter as informações necessárias 
à verificação da sua viabilidade técnica e jurídica, sob 
pena de indeferimento do plano. (Incluído pela Medida 
Provisória n°2.163-41, de 23-8-2001)

§ 8° Sob pena de ineficácia, os termos de com-
promisso deverão ser publicados no órgão oficial com-
petente, mediante extrato. (Incluído pela Medida Pro-
visória n° 2.163-41, de 23-8-2001)

Art. 80. O Poder Executivo regulamentará esta Lei 
no prazo de noventa dias a contar de sua publicação.

Art. 81. (VETADO)
Art. 82. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177° da Inde-

pendência e 110° da República. – FERNANDO HEN-
RIQUE CARDOSO – Gustavo Krause.

PARECER Nº     , DE 2011

Da Comissão de Assuntos Sociais e 
Segurança Pública, sobre o Projeto de Lei 
do Senado Jovem no 1, de 2011, do Jovem 
Senador Wagner Ramon Ferreira, que pro-
íbe a utilização de sacolas plásticas pelos 
estabelecimentos comerciais.

Relatora: Jovem Senadora Fernanda Maciel

 I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado Jovem no 1, de 2011, 
proíbe a utilização, pelos estabelecimentos comerciais, 
de sacolas plásticas para acondicionamento e entrega 
de produtos e mercadorias aos clientes.

Determina que as sacolas plásticas deverão ser 
substituídas, no prazo de cinco anos, por sacolas de 
papel ou por sacolas reutilizáveis, confeccionadas em 
material resistente ao uso continuado.

Ao justificar sua iniciativa o autor afirma que boa 
parte do desequilíbrio ambiental é resultante da ação 
do homem, em especial da produção crescente de lixo.

Aponta que um importante fator da produção de 
lixo é a utilização de sacolas plásticas para acondi-
cionamento e entrega de produtos e mercadorias aos 
clientes de estabelecimentos comerciais.

Acredita que promover a substituição das sacolas 
plásticas por sacolas reutilizáveis ou de papel contri-
buirá significativamente para a redução da poluição 
ambiental e do acúmulo de lixo nos aterros sanitários.

II – Análise

Conforme o disposto no Regimento Interno do 
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e 
emitir parecer sobre a presente matéria.

Sob o aspecto constitucional, não há nenhum 
impedimento à matéria. Ao contrário, ela é compatível 
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PROJETO DE LEI DO SENADO JOVEM 

N° 3, DE 2011

Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezem-

bro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, para determi-

nar a inclusão da disciplina Princípios de 

Pedagogia no ensino médio.

O Senado Federal decreta:

Art. 1° O caput do art. 36 da Lei n° 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do 
seguinte inciso V:

“Art. 36.  ................................................
V – Será incluída a disciplina Princípios 

de Pedagogia, para estimular vocações do-
centes.

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

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

com a preocupação dos nossos constituintes de zelar 
pela preservação do meio ambiente e da qualidade de 
vida de todos os brasileiros.

Do ponto de vista da relevância social, a proposição 
é merecedora de nossa acolhida. Como se sabe, o plásti-
co é um dos materiais de mais difícil absorção pela natu-
reza. Quanto menos de seus componentes tivermos em 
circulação em nosso ambiente, maiores as possibilidade 
de recuperação de áreas verdes danificadas e de ma-
nanciais ou nascentes, notadamente em nossas cidades.

Queremos acreditar, ainda, que medida poderá aju-
dar no desenvolvimento de novos setores de produção 
e de novas pesquisas de materiais de uso sustentável.

Sendo assim, nosso voto é favorável ao projeto, o qual 
achamos que pode ser aperfeiçoado com uma emenda 
para retirar as sacolas de papel dentre as que estão per-
mitidas pela lei proposta e acrescentar sacolas de tecido.

De todo modo, na emenda que apresentamos dei-
xamos aberta a possibilidade de uso de materiais reciclá-
veis, o que, em alguns casos, pode incluir algum tipo de 

papel já em circulação, mas desestimulará o crescimento 
da derrubada de árvores para confecção de papel novo.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela Aprovação do 
Projeto de Lei do Senado Jovem no 1, de 2011, com 
a Emenda a seguir:

EMENDA N] 1 – CAS 
(Ao PLSJ n° 1, de 2011)

Dê-se ao parágrafo único do art. 1o do Projeto de 
Lei do Senado Jovem no 1, de 2011, a seguinte redação:

“Art. 3o  ..................................................
Parágrafo único. As sacolas plásticas se-

rão substituídas, no prazo de cinco anos, por 
sacolas reutilizáveis, confeccionadas em ma-
terial reciclável e resistente ao uso continuado.”

Sala da Comissão, 17 de novembro de 2011. – 
Isameire Demétrio da Silva, Presidente – Fernanda 
Barbosa Maciel, Relatora.
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Justificação

Entre tantos problemas que a educação ainda en-
frenta, um dos mais gritantes é a questão da escassez 
tanto qualitativa como quantitativa de professores. Um 
dos meios de sanar, em parte, esse problema, con-
siste em incentivar os estudantes do ensino médio a 
optar pela profissão de professor, implantando na car-
ga horária das escolas uma disciplina que estimule os 
alunos a lecionarem.

A inserção dessa matéria de estímulo e preparo 
na grade curricular do ensino médio pode desencadear 
vários benefícios. Uma maior demanda nos cursos de 
licenciatura geraria daqui a alguns anos maior quan-
tidade de professores formados, melhorando, conse-
quentemente, a educação em um sentido amplo. Em 
virtude disso, diminuiria a evasão dos alunos de algu-
mas escolas e o fechamento de tantas outras devido 
à falta do educador em sala de aula.

É preciso que haja mais valorização dessa pro-
fissão tão importante para toda a sociedade. E, para 
isso acontecer, faz-se necessário despertar nos estu-
dantes brasileiros o dom de ensinar, dando-lhes dire-
trizes motivadoras e mostrando que a base de todas 
as profissões é o professor.

Por esses motivos, peço o apoio das senhoras 
e dos senhores parlamentares para a transformação 
deste projeto em lei.

Sala das Sessões, – Jovem Senadora Samira 
Laís da Silva.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

....................................................................................
Art. 36. O currículo do ensino médio observará 

o disposto na Seção I deste Capítulo e as seguintes 
diretrizes:

I – destacará a educação tecnológica básica, a 
compreensão do significado da ciência, das letras e 
das artes; o processo histórico de transformação da 
sociedade e da cultura; a língua portuguesa como ins-
trumento de comunicação, acesso ao conhecimento e 
exercício da cidadania;

II – adotará metodologias de ensino e de avalia-
ção que estimulem a iniciativa dos estudantes;

III – será incluída uma língua estrangeira moder-
na, como disciplina obrigatória, escolhida pela comu-
nidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, 
dentro das disponibilidades da instituição.

IV – serão incluídas a Filosofia e a Sociologia 
como disciplinas obrigatórias em todas as séries do 
ensino médio. (Incluído pela Lei n° 11.684, de 2008)

§ 1° Os conteúdos, as metodologias e as formas 
de avaliação serão organizados de tal forma que ao 
final do ensino médio o educando demonstre:

I – domínio dos princípios científicos e tecnoló-
gicos que presidem a produção moderna;

II – conhecimento das formas contemporâneas 
de linguagem.

§ 3° Os cursos do ensino médio terão equivalên-
cia legal e habilitarão ao prosseguimento de estudos.
....................................................................................

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 4, DE 2011

Altera as Leis n° 4.117, de 27 de agos-
to de 1962, e n° 12.485, de 12 de setembro 
de 2011, e a Medida Provisória n° 2.228-
1, de 6 de setembro de 2001, para tornar 
obrigatória, na televisão, rádio, TVs por as-
sinatura e cinema, a veiculação de mensa-
gens de cunho educativo e cultural, bem 
como de conteúdo de utilidade pública.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 38 da Lei n° 4.117, de 27 de agosto 

de 1962, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea:

“Art. 38.  ................................................
j) as emissoras de radiodifusão sonora 

(rádio) e de sons e imagens (televisão) deverão 
reservar cinco minutos diários, divididos em 
inserções distribuídas uniformemente ao lon-
go de sua programação, para a veiculação de 
mensagens de cunho educativo e cultural, bem 
como de conteúdo de utilidade pública.” (NR)

Art. 2° O art. 24 da Lei n° 12.485, de 12 de se-
tembro de 2011, passa a vigorar acrescido do seguinte 
§ 2°, renumerando-se o parágrafo único como § 1°:

“Art. 24.  ................................................
§ 1° .......................................................
§ 2° Cada canal de programação dis-

tribuído pelas prestadoras dos serviços de 
televisão por assinatura, independentemente 
da tecnologia utilizada, deverá reservar cinco 
minutos diários, divididos em inserções distri-
buídas uniformemente, para a veiculação de 
mensagens de cunho educativo e cultural, bem 
como de conteúdo de utilidade pública.” (NR)

Art. 3° Acrescente-se à Medida Provisória n° 
2.228-1, de 6 de janeiro de 2001, o seguinte artigo:

“Art. 57-A. A exibição de obras cinemato-
gráficas em salas de exibição será precedida 
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pela veiculação de mensagem audiovisual de 
cunho educativo, cultural ou de utilidade públi-
ca, com duração mínima de dois minutos.” (NR)

Art. 4° Esta Lei entra em vigor após decorridos 
cento e oitenta dias de sua publicação.

Justificação

A comunicação social tornou-se a grande media-
dora das relações no mundo contemporâneo, criando 
novas regras de convívio, operando transformações 
sem precedentes no homem e em sua realidade. A 
forte presença dos meios de comunicação eletrônicos 
em nosso cotidiano reduziu as dimensões do mundo, 
derrubou fronteiras, disseminou novas ideias, novos 
padrões.

Com efeito, estudos recentes revelam que as 
crianças do mundo inteiro passam, em média, mais 
de três horas diárias em frente à tela da televisão. Ou 
seja, gastam com a televisão pelo menos 50% mais 
tempo do que em qualquer outra atividade não escolar, 
incluindo a elaboração de deveres de casa, convívio 
com a família e amigos ou leitura. A verdade é que, 
ao dominar amplamente o cotidiano das crianças, a 
televisão transformou-se no principal fator de sociali-
zação desse segmento da população.

Além disso, na realidade brasileira, os meios ele-
trônicos parecem ter-se transformado de meros veículos 
de entretenimento em opções únicas de informação, 
e mesmo de formação, para significativas parcelas da 
população, substituindo, em muitos casos, instâncias 
tradicionais como família e escola.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhe-
cer a força comunicativa desses veículos, que podem 
e devem constituir-se componentes importantes no 
esforço de disseminar e aprimorar as noções de cida-
dania em nossa sociedade.

Para tanto, a presente proposição busca esta-
belecer a obrigatoriedade de as emissoras de rádio 
e televisão abertas, bem como as operadoras dos 
serviços de TV por assinatura, veicularem men-
sagens de cunho educativo, cultural e de utilidade 
pública, reservando, para tanto, cinco minutos ao longo 
de sua programação diária. Pretende ainda estender 
essa obrigação para as salas de cinema que, antes 
da exibição de qualquer obra cinematográfica, terão 
que veicular mensagem audiovisual, de duração 
mínima de dois minutos, com o mesmo teor.

Ressalta-se que serão dados seis meses para os 
referidos veículos se adaptarem às novas obrigações.

Estamos certos, pela relevância das medidas ora 
propostas, e em face das razões aqui expostas, que, 
com o indispensável apoio dos eminentes pares, esta 
proposição será aprovada.

É o que se coloca à deliberação.
Sala das Sessões, – Jovem Senadora Natália 

Cavalcante.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N° 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962 

Institui o Código Brasileiro de Tele-
comunicações.

....................................................................................
Art. 38. Nas concessões, permissões ou autori-

zações para explorar serviços de radiodifusão, serão 
observados, além de outros requisitos, os seguin-
tes preceitos e cláusulas: (Redação dada pela Lei n° 
10.610, de 20-12-2002) 

a) os administradores ou gerentes que detenham 
poder de gestão e de representação civil e judicial serão 
brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos. 
Os técnicos encarregados da operação dos equipa-
mentos transmissores serão brasileiros ou estrangeiros 
com residência exclusiva no País, permitida, porém, 
em caráter excepcional e com autorização expressa 
do órgão competente do Poder Executivo, a admissão 
de especialistas estrangeiros, mediante contrato; (Re-
dação dada pela Lei n° 10.610, de 20-12-2002) 

b) as alterações contratuais ou estatutárias que 
não impliquem alteração dos objetivos sociais ou mo-
dificação do quadro diretivo e as cessões de cotas ou 
ações ou aumento de capital social que não resultem 
em alteração de controle societário deverão ser infor-
madas ao órgão do Poder Executivo expressamente 
definido pelo Presidente da República, no prazo de 
sessenta dias a contar da realização do ato; (Redação 
dada pela Lei n° 10.610, de 20-12-2002) 

c) a alteração dos objetivos sociais, a modifica-
ção do quadro diretivo, a alteração do controle socie-
tário das empresas e a transferência da concessão, 
da permissão ou da autorização dependem, para sua 
validade, de prévia anuência do órgão competente do 
Poder Executivo; (Redação dada pela Lei n° 10.610, 
de 20-12-2002) 

d) os serviços de informação, divertimento, pro-
paganda e publicidade das empresas de radiodifusão 
estão subordinadas às finalidades educativas e cultu-
rais inerentes à radiodifusão, visando aos superiores 
interesses do País;

e) as emissoras de radiodifusão, excluídas as 
de televisão, são obrigadas a retransmitir, diariamen-
te, das 19 (dezenove) às 20 (vinte) horas, exceto aos 
sábados, domingos e feriados, o programa oficial de 
informações dos Poderes da República, ficando reser-
vados 30 (trinta) minutos para divulgação de noticiário 
preparado pelas duas Casas do Congresso Nacional;
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f) as empresas, não só através da seleção de 
seu pessoal, mas também das normas de trabalho 
observadas nas estações emissoras devem criar as 
condições mais eficazes para que se evite a prática 
de qualquer das infrações previstas na presente Lei;

g) a mesma pessoa não poderá participar da 
administração ou da gerência de mais de uma con-
cessionária, permissionária ou autorizada do mesmo 
tipo de serviço de radiodifusão, na mesma localidade. 
(Redação dada pela Lei n° 10.610, de 20-12-2002) 

h) as emissoras de radiodifusão, inclusive televi-
são, deverão cumprir sua finalidade informativa, des-
tinando um mínimo de 5% (cinco por cento) de seu 
tempo para transmissão de serviço noticioso;

i) as concessionárias e permissionárias de ser-
viços de radiodifusão deverão apresentar, até o último 
dia útil de cada ano, ao órgão do Poder Executivo ex-
pressamente definido pelo Presidente da República e 
aos órgãos de registro comercial ou de registro civil de 
pessoas jurídicas, declaração com a composição de 
seu capital social, incluindo a nomeação dos brasilei-
ros natos ou naturalizados há mais de dez anos titu-
lares, direta ou indiretamente, de pelo menos setenta 
por cento do capital total e do capital votante. (Incluída 
pela Lei n° 10.610, de 20-12-2002) 

Parágrafo único. Não poderá exercer a função de 
diretor ou gerente de concessionária, permissionária 
ou autorizada de serviço de radiodifusão quem esteja 
no gozo de imunidade parlamentar ou de foro especial. 
(Redação dada pela Lei n° 10.610, de 20-12-2002)
....................................................................................

LEI N° 12.485, DE 12 DE SETEMBRO DE 2011 

Dispõe sobre a comunicação au-
diovisual de acesso condicionado; alte-
ra a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de 
setembro de 2001, e as Leis nºs 11.437, 
de 28 de dezembro de 2006, 5.070, de 7 
de julho de 1966, 8.977, de 6 de janeiro de 
1995, e 9.472, de 16 de julho de 1997; e dá 
outras providências.

....................................................................................
Art. 24. O tempo máximo destinado à publicidade 

comercial em cada canal de programação deverá ser 
igual ao limite estabelecido para o serviço de radiodi-
fusão de sons e imagens.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo 
não se aplica aos canais de que trata o art. 32 desta 
Lei e aos canais exclusivos de publicidade comercial, 
de vendas e de infomerciais.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.228-1, 
DE 6 DE SETEMBRO DE 2001 

Estabelece princípios gerais da Polí-
tica Nacional do Cinema, cria o Conselho 
Superior do Cinema e a Agência Nacional 
do Cinema – ANCINE, institui o Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema 
Nacional – PRODECINE, autoriza a criação 
de Fundos de Financiamento da Indústria 
Cinematográfica Nacional – FUNCINES, al-
tera a legislação sobre a Contribuição para 
o Desenvolvimento da Indústria Cinemato-
gráfica Nacional e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 57. Poderá ser estabelecido, por lei, a obri-

gatoriedade de veiculação de obras cinematográficas 
e videofonográficas brasileiras de produção indepen-
dente em outros segmentos de mercado além daque-
les indicados nos arts. 55 e 56.
....................................................................................
....................................................................................

PARECER Nº , DE 2011

Da Comissão de Organização e Fun-
cionamento da Educação sobre o Projeto de 
Lei do Senado Jovem nº 4, de 2011, de auto-
ria da Jovem Senadora Natália Cavalcante, 
que altera as Leis nº 4.117, de 27 de agosto 
de 1962, e nº 12.485, de 12 de setembro de 
2011, e a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 
de setembro de 2001, para tornar obrigató-
ria, na televisão, rádio, TVs por assinatura 
e cinema, a veiculação de mensagens de 
cunho educativo e cultural, bem como de 
conteúdo de utilidade pública.

Relator: Jovem Senador Wallacy Santos

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado Jovem nº 4, de 2011 
torna obrigatória, na televisão, rádio, TVs por assina-
tura e cinema, a veiculação de mensagens de cunho 
educativo e cultural, bem como de conteúdo de utili-
dade pública.

Ao justificar sua iniciativa afirma a autora que a 
comunicação social tornou-se a grande mediadora das 
relações no mundo contemporâneo, criando novas re-
gras de convívio, operando transformações sem prece-
dentes no homem e em sua realidade. A forte presen-
ça dos meios de comunicação eletrônicos em nosso 
cotidiano reduziu as dimensões do mundo, derrubou 
fronteiras, disseminou novas idéias, novos padrões.
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Assim, prossegue, na realidade brasileira, os 
meios eletrônicos parecem ter-se transformado de 
meros veículos de entretenimento em opções únicas 
de informação, e mesmo de formação, para significa-
tivas parcelas da população, substituindo, em muitos 
casos, instâncias tradicionais como família e escola.

Acredita que, nesse contexto, não há como deixar 
de reconhecer a força comunicativa desses veículos, 
que podem e devem constituir-se componentes impor-
tantes no esforço de disseminar e aprimorar as noções 
de cidadania em nossa sociedade.

II – Análise

Conforme o disposto no Regimento Interno do 
Senado Jovem compete a esta Comissão discutir e 
emitir parecer sobre a presente matéria.

Não há vícios quanto a constitucionalidade do 
projeto de lei em análise.

No mérito, a proposição extremamente louvável, 
sobretudo se considerarmos que as emissoras pouco 
se dedicam a programação cultural. Vale, ainda, dizer 
que o Projeto de Lei do Senado Jovem nº 4, de 2011, 
da efetividade ao art. 221 da Constituição Federal.

Embora, a meu ver, fossem necessário mais do 
que cinco minutos seja tempo insuficiente, ser mais 
direcionado a crianças e jovens. Pelo menos uma das 
transmissões deverá ser em horário nobre.

III – Voto

Em face do exposto o voto pela aprovação da 
emenda do Projeto de Lei do Senado Jovem nº 4 de 
2011, com a seguinte emenda:

Sala da Comissão, – Natália Ferreira S. Caval-
cante, Presidente; – Wallace Ronan S. Santos, Relator.

PROJETO DE LEI DO SENADO JOVEM 
N° 5, DE 2011

Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, para tornar 
obrigatório o ensino de língua estrangeira 
a partir da primeira série do nível funda-
mental.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 26 da Lei n° 9.394, de 20 de dezem-

bro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 26.  ................................................
 ..............................................................
§ 5° Na parte diversificada do currículo 

será incluído, obrigatoriamente, a partir da pri-
meira série do nível fundamental, o ensino de 
pelo menos uma língua estrangeira moderna, 

cuja escolha ficará a cargo da comunidade es-
colar, dentro das possibilidades da instituição.

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

Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Com a intensificação do fenômeno da globaliza-
ção, a necessidade de comunicação entre pessoas de 
diferentes países cresceu a olhos vistos, pois aumen-
tou o número de indivíduos circulando pelo mundo, 
a trabalho ou a passeio, sem falar no intercâmbio de 
documentos e informações.

Nesse contexto, o domínio de uma língua estrangeira 
tornou-se habilidade fundamental no progresso acadêmico 
e profissional, sobretudo para quem não pertence às comu-
nidades linguísticas mais populares, como os brasileiros.

De fato, nossa situação não é muito confortável. 
Embora sejamos falantes de uma das línguas mais 
belas do mundo, a língua portuguesa não está entre 
aquelas de maior trânsito, como o inglês e o espanhol. 
Além disso, encontramo-nos linguisticamente isolados: 
de um lado, somos cercados por países de falantes de 
espanhol; do outro, há o oceano. Não bastasse isso, 
ainda convivemos diariamente com palavras inglesas, 
como pen drive, notebook, shopping center, internet, 
show etc. Para piorar, o ensino de línguas estrangeiras 
começa um pouco tardiamente nas escolas públicas, 
não antes da metade do ensino fundamental.

Entendemos que esse quadro precisa mudar, 
porque o ensino de uma língua estrangeira no início da 
etapa escolar obrigatória tem uma série de vantagens. 
Primeiro, as crianças adquirem conhecimento com mais 
facilidade, fato cientificamente já comprovado. Segun-
do, a ampliação do tempo de estudo certamente facilita 
a fluência e o domínio da língua estrangeira. Terceiro, 
a abertura para o ensino de outra língua na infância 
ensina cedo a lição do respeito à diversidade e revela 
a riqueza de outras culturas.

Por acreditar que essa proposta é de suma im-
portância para o desenvolvimento educacional do País, 
esperamos contar com o apoio dos nossos jovens co-
legas a sua aprovação.

Sala das Sessões, – Jovem Senador Wallacy 
Ronan.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

....................................................................................
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Art. 26.  ...............................................................
....................................................................................

§ 5° Na parte diversificada do currículo será inclu-
ído, obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino 
de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja 
escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro 
das possibilidades da instituição.
....................................................................................

PARECER N° , DE 2011

Da Comissão de Organização e Fun-
cionamento da Educação, sobre o Projeto 
de Lei do Senado Jovem n° 5, de 2011, do 
Jovem Senador Wallacy Ronan Santos, que 
“altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, para tornar obriga-
tório o ensino de língua estrangeira a partir 
da primeira série do nível fundamental”.

Relatora: Jovem Senadora Rafaela Silva

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado Jovem n° 5, de 2011, 
torna obrigatório o ensino de língua estrangeira a partir 
da primeira série do nível fundamental.

Ao justificar sua iniciativa, o autor afirma que, com 
a intensificação do fenômeno da globalização, a necessi-
dade de comunicação entre pessoas de diferentes países 
cresceu a olhos vistos, pois aumentou o número de indi-
víduos circulando pelo mundo, a trabalho ou a passeio, 
sem falar no intercâmbio de documentos e informações.

Nesse contexto, o domínio de uma língua es-
trangeira tornou-se habilidade fundamental para a 
progressão acadêmica e profissional, sobretudo para 
quem não pertence às comunidades linguísticas mais 
populares, como os brasileiros.

II – Análise

Conforme o disposto no Regimento Interno do 
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e 
emitir parecer sobre a presente matéria.

Não há óbices quanto à constitucionalidade.
No mérito, a iniciativa é extremamente louvável. 

Sabemos que o Brasil recebe grande fluxo de turistas 
todos os anos. Além disso, vamos sediar grandes even-
tos nos próximos anos, a exemplo da Copa de 2014 e 
das Olimpíadas de 2016. Nesse sentido, vemos que 
o Brasil não está preparado, na medida em que, so-
bretudo no setor de serviços, não temos profissionais 
qualificados para atender estrangeiros, os quais rara-
mente se comunicam em português.

Porém, considerando que, comprovadamente, 
as crianças têm maior habilidade que adultos para 
aprender um segundo idioma, acreditamos que seria 

mais apropriado que, desde a educação infantil, já seja 
oferecido o ensino de uma língua estrangeira moderna.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado Jovem n° 5, de 2011, com 
a seguinte emenda:

EMENDA N° 1 – COE

Dê-se ao § 5° do art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, nos termos do que trata o Projeto de 
Lei do Senado Jovem n° 5, de 2011, a seguinte redação:

“Art. 26.  ................................................
 ..............................................................
§ 5° Na parte diversificada do currículo 

será incluído, obrigatoriamente, a partir da 
educação infantil, o ensino de pelo menos 
uma língua estrangeira moderna, cuja escolha 
ficará a cargo da comunidade escolar, dentro 
das possibilidades da instituição.

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

Sala da Comissão, – Natália Ferreira S. Cavalcan-
te, Presidente – Rafaela Fernanda de Souza, Relatora.

VOTO EM SEPARADO

Perante a Comissão de Organização e 
Funcionamento da Educação, sobre o Proje-
to de Lei do Senado Jovem no 5, de 2011, do 
Jovem Senador Wallacy Ronan Santos, que 
altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, para tornar obriga-
tório o ensino de língua estrangeira a par-
tir da primeira série do nível fundamental.

Relatora: Jovem Senadora Jacqueline Silva

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado Jovem n° 5, de 2011, 
torna obrigatório o ensino de língua estrangeira a partir 
da primeira série do nível fundamental.

Ao justificar sua iniciativa, o autor afirma que, 
com a intensificação do fenômeno da globalização, a 
necessidade de comunicação entre pessoas de dife-
rentes países cresceu a olhos vistos, pois aumentou 
o número de indivíduos circulando pelo mundo, a tra-
balho ou a passeio, sem falar no intercâmbio de do-
cumentos e informações.

Nesse contexto, o domínio de uma língua es-
trangeira tornou-se habilidade fundamental para a 
progressão acadêmica e profissional, sobretudo para 
quem não pertence às comunidades linguísticas mais 
populares, como os brasileiros.

291ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53448 Terça-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011

II – Análise

Conforme o disposto no Regimento Interno do 
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e 
emitir parecer sobre a presente matéria.

Não há óbices quanto à constitucionalidade da 
proposição.

No mérito, a iniciativa é extremamente louvável. 
Sabemos que o Brasil recebe grande fluxo de turistas 
todos os anos. Além disso, vamos sediar grandes even-
tos nos próximos anos, a exemplo da Copa de 2014 e 
das Olimpíadas de 2016. Nesse sentido, vemos que 
o Brasil não está preparado, na medida em que, so-
bretudo no setor de serviços, não temos profissionais 
qualificados para atender estrangeiros, os quais rara-
mente se comunicam em português.

Porém, considerando que seria mais adequado 
que as crianças aprendessem um segundo idioma, 
depois de estarem alfabetizadas, a oferta do ensino 
da língua estrangeira deve se dar a partir do quarto 
ano do ensino fundamental.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado Jovem n° 5, de 2011, com 
a seguinte emenda:

EMENDA N° 1 – COE

Dê-se ao § 5° do art. 26 da Lei n° 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, nos termos de que trata o Projeto de 
Lei do Senado Jovem n° 5, de 2011, a seguinte redação:

“Art. 26.  ................................................
 ..............................................................
§ 5° Na parte diversificada do currículo 

será incluído, obrigatoriamente, a partir do 
quarto ano do ensino fundamental, o ensino de 
pelo menos uma língua estrangeira moderna, 
cuja escolha ficará a cargo da comunidade es-
colar, dentro das possibilidades da instituição.

 ..................................................... ”(NR)
Sala da Comissão, . –  Jacqueline Kelly, Relatora.

RELATÓRIO DO VENCIDO

Da Comissão de Organização e Fun-
cionamento da Educação, sobre o Projeto 
de Lei do Senado Jovem n° 5, de 2011, do 
Jovem Senador Wallacy Ronan Santos, que 
“altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, para tornar obriga-
tório o ensino de língua estrangeira a partir 
da primeira série do nível fundamental”.

Relatora: Jovem Senadora Jacqueline Silva

Na reunião da Comissão de Organização e Funcio-
namento da Educação, no dia 17 de novembro de 2011, foi 
rejeitado o relatório oferecido pela Jovem Senadora Rafa-
ela Silva ao PLS n° 5, de 2011, que havia concluído pela 
aprovação da matéria com emenda para tornar obrigatório 
o ensino de língua estrangeira a partir da educação infan-
til – e não a partir da primeira série do nível fundamental, 
como proposto originalmente pelo autor da proposição.

Acompanhando as razões levantadas por vários 
dos jovens senadores presentes na reunião, no méri-
to, estamos de acordo que a iniciativa é extremamente 
louvável. Sabemos que o Brasil recebe grande fluxo de 
turistas todos os anos. Além disso, vamos sediar gran-
des eventos nos próximos anos, a exemplo da Copa de 
2014 e das Olimpíadas de 2016. Nesse sentido, vemos 
que o Brasil não está preparado, na medida em que, 
sobretudo no setor de serviços, não temos profissio-
nais qualificados para atender estrangeiros, os quais 
raramente se comunicam em português.

Porém, considerando que seria mais adequado 
que as crianças aprendessem um segundo idioma, 
depois de estarem alfabetizadas, a oferta do ensino 
da língua estrangeira deve se dar a partir do quarto 
ano do ensino fundamental.

Em face do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado Jovem n° 5, de 2011, com 
a seguinte emenda:

EMENDA N° 1 – COE

Dê-se ao § 5° do art. 26 da Lei n° 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, nos termos do que trata o Projeto de 
Lei do Senado Jovem n° 5, de 2011, a seguinte redação:

“Art. 26.  ................................................
 ..............................................................
§ 5° Na parte diversificada do currículo 

será incluído, obrigatoriamente, a partir do 
quarto ano do ensino fundamental, o ensino de 
pelo menos uma língua estrangeira moderna, 
cuja escolha ficará a cargo da comunidade es-
colar, dentro das possibilidades da instituição.

 .................................................... ” (NR)
Sala da Comissão, – Natália Ferreira S. Caval-

cante, Presidente – Jacqueline Kelly, Relatora.

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 6, DE 2011

Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, para incum-
bir o sistema de ensino a de identificar, os 
estudantes de baixo rendimento e prover-
-lhes plano de recuperação.

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1° O art. 24 da Lei n° 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, fica acrescido do seguinte inciso VIII:

“Art. 24.  ................................................
 ..............................................................
VIII – Cabe ao respectivo sistema de en-

sino, em ação conjunta de seu órgão executivo, 
seu órgão normativo e a unidade de ensino, 
identificar, até o final do primeiro bimestre letivo, 
os estudantes do ensino fundamental e médio 
com baixo rendimento ou baixa frequência e 
prover-lhes plano de recuperação que preveja: 

a) estudo das causas do fenômeno e das 
alternativas para sua superação;

b) oferta de estudos com ampliação do 
horário de frequência escolar;

c) visita de educadores ao ambiente fa-
miliar; 

d) assistência psicológica para o estu-
dante, se verificada sua necessidade.” (NR)

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Nesse longo período de transição entre a educa-
ção escolar seletiva e a educação universal e democrá-
tica, um dos problemas mais sérios que enfrentam as 
escolas é o do rendimento escolar dos alunos, princi-
palmente os oriundos de famílias com baixa escolari-
dade, baixa renda e problemas psicossociais.

Ao nos depararmos com altos percentuais de re-
provação ou de baixos índices de qualidade da apren-
dizagem, se não  fizermos um estudo da situação, 
podemos ter a tentação de querer intervir nos efeitos 
e não nas causas do fenômeno.

De nada adianta, por exemplo, tornar mais rígidos 
os critérios de avaliação – como que motivando os alu-
nos a uma reação moral, a um superesforço para alcan-
çar melhores notas – se não examinamos as variáveis 
que costumam compor as causas do baixo rendimento 
escolar. Também, não podemos confundir critérios de 
avaliação válidos para cursos profissionais ou para a 
educação superior com os critérios já cientificamente 
aceitos e comprovados para avaliar competências e 
habilidades da educação básica. Basta lembrarmos 
dos avanços didáticos da educação especial, que têm 
feito verdadeiros “milagres” no que respeita às pesso-
as com deficiência e dos arranjos curriculares de su-
cesso na educação indígena ou em outros ambientes 
radicalmente diferenciados dos traços que antes, por 
comuns, achávamos que eram universais.

Com relação ao baixo rendimento dos alunos, 
também cooperam para essa situação os baixos sa-

lários dos professores e o acúmulo de trabalho, repre-
sentado por turmas com o dobro do número aceitável 
de alunos e por multiplicação de turnos e empregos. 
Entretanto, esses são problemas estruturais que já 
estão sendo atacados pelos poderes legislativos e 
executivos, sem contar com a ação dos sindicatos dos 
profissionais da educação. Outra causa remota de pro-
blemas da qualidade do ensino está sendo superada 
com a matrícula das crianças em creches e pré-escolas.

O presente projeto, porém, se concentra nas 
ações que visam a diagnosticar e atacar o fenômeno 
do baixo rendimento dos estudantes no ensino funda-
mental e médio.

Assim, o dispositivo da Lei de Diretrizes e Ba-
ses que deve sofrer alteração é o art. 24, dedicado à 
avaliação e a seu entorno didático. As sugestões, por 
sua concretude, são auto-explicativas e se estruturam 
numa intervenção na escola pelos órgãos responsá-
veis pelo respectivo sistema: secretaria estadual ou 
municipal de educação e o conselho estadual ou mu-
nicipal de educação.

Por fim, entendendo ser importante assegurar que 
a avaliação contínua da escola e a intervenção sanea-
dora imediata sejam eficazes, estabelecemos o final do 
primeiro bimestre letivo para sua consecução. Afinal, 
é tradição no Brasil uma tomada de posição coletiva 
sobre o desempenho dos estudantes nesse período.

Certos da compreensão de meus Pares, espero 
contar com sua benevolência para aprovação do projeto.

Sala das Sessões, – Jovem Senadora Rafaela 
de Sousa e Silva

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

....................................................................................
Art. 24. A educação básica, nos níveis funda-

mental e médio, será organizada de acordo com as 
seguintes regras comuns:

I – a carga horária mínima anual será de oitocen-
tas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias 
de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado 
aos exames finais, quando houver;

II – a classificação em qualquer série ou etapa, 
exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita:

a) por promoção, para alunos que cursaram, 
com aproveitamento, a série ou fase anterior, na pró-
pria escola;

b) por transferência, para candidatos proceden-
tes de outras escolas;
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c) independentemente de escolarização anterior, 
mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau 
de desenvolvimento e experiência do candidato e per-
mita sua inscrição na série ou etapa adequada, confor-
me regulamentação do respectivo sistema de ensino;

III – nos estabelecimentos que adotam a progres-
são regular por série, o regimento escolar pode admitir 
formas de progressão parcial, desde que preservada 
a sequência do currículo, observadas as normas do 
respectivo sistema de ensino;

IV – poderão organizar-se classes, ou turmas, com 
alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de 
adiantamento na matéria, para o ensino de línguas es-
trangeiras, artes, ou outros componentes curriculares;

V – a verificação do rendimento escolar obser-
vará os seguintes critérios:

a) avaliação contínua e cumulativa do desempe-
nho do aluno, com prevalência dos aspectos qualita-
tivos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo 
do período sobre os de eventuais provas finais;

b) possibilidade de aceleração de estudos para 
alunos com atraso escolar;

c) possibilidade de avanço nos cursos e nas sé-
ries mediante verificação do aprendizado;

d) aproveitamento de estudos concluídos com 
êxito;

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, 
de preferência paralelos ao período letivo, para os ca-
sos de baixo rendimento escolar, a serem disciplina-
dos pelas instituições de ensino em seus regimentos;

VI – o controle de frequência fica a cargo da esco-
la, conforme o disposto no seu regimento e nas normas 
do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência 
mínima de setenta e cinco por cento do total de horas 
letivas para aprovação;

VII – cabe a cada instituição de ensino expedir 
históricos escolares, declarações de conclusão de sé-
rie e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, 
com as especificações cabíveis.
....................................................................................

PARECER N° , DE 2011

Da Comissão de Organização e Fun-
cionamento da Educação, sobre o Projeto 
de Lei do Senado Jovem n° 6, de 2011, da 
Jovem Senadora Rafaela Fernanda de Sou-
za e Silva, que altera a Lei n° 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, 
para incumbir o sistema de ensino a iden-
tificar, os estudantes de baixo rendimento 
e prover-lhes plano de recuperação.

Relator: Jovem Senador Orlei Jacinto Pereira

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado Jovem n° 6, de 2011, 
visa incumbir os órgãos do sistema de ensino a iden-
tificar, até o final do primeiro bimestre letivo, os es-
tudantes do ensino fundamental e médio com baixo 
rendimento ou baixa frequência e prover-lhes plano 
de recuperação.

Em sua justificação, a autora enumera os múlti-
plos fatores que ocasionam o baixo rendimento esco-
lar, e propõe que esse fenômeno seja diagnosticado e 
atacado tanto no ensino fundamental como no médio. 
Segundo a proposição, o diagnóstico deverá ser feito 
pelas secretarias estaduais ou municipais de educação, 
e pelos conselhos estaduais ou municipais de educação.

Por fim, argumenta ser importante assegurar que, 
para a avaliação contínua da escola e a intervenção 
saneadora imediata serem eficazes, esse diagnósti-
co deveria ocorrer no final do primeiro bimestre letivo.

II – Análise

Conforme o disposto no Regimento Interno do 
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e 
emitir parecer sobre a presente matéria.

Sob o aspecto constitucional, não há qualquer 
reparo a fazer.

No mérito, estamos de acordo. A escola, além de 
fazer a avaliação formal do aluno, deverá, juntamente 
com a família, buscar mecanismos de aperfeiçoamento 
pedagógico (práticos e teóricos), tanto no ensino fun-
damental quanto no médio.

Tal iniciativa poderá, por exemplo, incluir inter-
venção de um profissional de assistência social, que 
certamente contribuirá para um melhor acompanha-
mento do aluno.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado Jovem n° 6, de 2011.

Sala da Comissão, – Natália Ferreira S. Caval-
cante, Presidente – Orlei Jacinto Pereira, Relator.

PROJETO DE LEI DO SENADO JOVEM 
N° 7, DE 2011

Altera a Lei n° 10.836, de 9 de janeiro 
de 2004, que cria o Programa Bolsa Família, 
para inserir entre as condicionalidades do 
Programa a exigência de rendimento esco-
lar mínimo para aprovação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 3° da Lei n° 10.836, de 9 de janei-

ro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação, 
sendo o seu parágrafo único renumerado como § 1°:
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“Art. 3° A concessão dos benefícios de-
penderá do cumprimento, no que couber, de 
condicionalidades relativas ao exame pré-natal, 
ao acompanhamento nutricional, ao acompa-
nhamento de saúde, à frequência escolar de 
85% (oitenta e cinco por cento) em estabele-
cimento de ensino regular e ao rendimento mí-
nimo para aprovação, sem prejuízo de outras 
previstas em regulamento.

§ 1º  .......................................................
§ 2° No tocante ao rendimento escolar 

mínimo, deverão ser observadas as seguin-
tes regras:

I – desconto de 1% (um por cento) do 
valor total dos benefícios pagos à família a 
cada disciplina que faltar nota para aprovação;

II – suspensão do pagamento do valor 
do benefício variável relativo à criança ou ao 
adolescente reprovado até que se comprove 
a obtenção, na respectiva disciplina, de nota 
para aprovação no período letivo seguinte, 
ainda que parcial. (NR)”

Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O Programa Bolsa Família, criado em 2004, bene-
ficia hoje cerca de treze milhões de famílias pobres e ex-
tremamente pobres com a transferência direta de renda, 
disponibilizando valores que vão de R$70,00 a R$306,00 
mensais. Além do alívio imediato da pobreza, ele busca 
promover a saúde e a educação dessas famílias para que 
possam superar a situação de vulnerabilidade em que 
se encontram. Por isso exige, em contrapartida e entre 
outras condicionalidades, que elas mantenham seus fi-
lhos na escola e tragam atualizado o cartão de vacinas.

Embora reconhecidamente ajude a aumentar o 
número de estudantes matriculados, o Programa Bolsa 
Família, na forma como se apresenta hoje, tem pouca 
repercussão sobre o sucesso escolar das crianças e 
dos adolescentes beneficiados, porque não chega a 
exigir resultados. Desse modo, pouco contribui para 
melhorar o terrível quadro da educação no País, que 
aparece retratado tanto no dia a dia das escolas, por 
meio das atividades de sala de aula, quanto periodi-
camente, no saldo dos testes de vestibular, e de exa-
mes acadêmicos como o ENEM (Exame Nacional do 
Ensino Médio) e o PISA (Programa Internacional de 
Avaliação de Estudantes).

Para aproveitar o potencial de estímulo desse 
gigantesco programa de transferência de renda que 
é o Bolsa Família, propomos atrelar sua concessão à 
exigência de rendimento mínimo nas escolas, de modo 

a fazer com que os beneficiados se sintam obrigados 
a estudar sempre mais. Acreditamos que esse empe-
nho, além de possibilitar maior nível de proficiência nas 
diversas disciplinas, fará com que eles avancem com 
mais rapidez nos estudos e efetivamente consigam 
romper o ciclo de pobreza intergeracional.

Na esperança de que os jovens colegas comparti-
lhem do nosso entusiasmo em relação a esta iniciativa, 
pedimos o seu apoio para a aprovação deste projeto.

Sala das Sessões,  – Jovem Senadora Luciêda 
de Sousa Santos.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N° 10.836, DE 9 DE JANEIRO DE 2004

Cria o Programa Bolsa Família e dá 
outras providências.

....................................................................................
Art. 3º A concessão dos benefícios dependerá 

do cumprimento, no que couber, de condicionalidades 
relativas ao exame pré-natal, ao acompanhamento nu-
tricional, ao acompanhamento de saúde, à frequência 
escolar de 85% (oitenta e cinco por cento) em estabe-
lecimento de ensino regular, sem prejuízo de outras 
previstas em regulamento.

Parágrafo único. O acompanhamento da frequência 
escolar relacionada ao benefício previsto no inciso III do 
caput do art. 2º desta Lei considerará 75% (setenta e cinco 
por cento) de frequência, em conformidade com o previsto 
no inciso VI do caput do art. 24 da Lei n° 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei n° 11.692, de 2008)
....................................................................................

PROJETO DE LEI DO SENADO JOVEM 
N° 8, DE 2011

Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional, para deter-
minar a inclusão, nos currículos do ensino 
fundamental e médio, do tema transversal 
cidadania.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 26 da Lei n° 9.394, de 20 de dezem-

bro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 7°:

“Art. 26.  ................................................
 ..............................................................
§ 7º O tema transversal cidadania será 

abordado em todo o ensino fundamental e 
médio.” (NR)

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

295ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



53452 Terça-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011

Justificação

Ser cidadão é fazer parte de um grupo de pesso-
as que possuem direitos e deveres. Para colocarmos 
em prática a cidadania devemos conhecê-la de uma 
maneira mais profunda, pois, muitas vezes, podemos 
ser prejudicados de diversas formas, por termos pouco 
conhecimento acerca das leis de nosso País. Se nós as 
conhecêssemos, reivindicaríamos o direito à educação e 
à saúde de qualidade; não aceitaríamos discriminações.

Acreditamos que a maneira mais eficaz para que 
os alunos venham a estudar as leis do nosso País seria 
mediante a criação de um tema transversal voltado para o 
ensino e estudo das leis brasileiras, com vistas a promo-
ver uma introdução ao exercício consciente da cidadania.

Dessa forma, contribuiríamos ativamente para a 
transformação do Brasil em um país melhor e mais jus-
to, no qual as leis, os direitos e deveres dos cidadãos 
não fiquem somente no papel, mas sejam efetivamen-
te praticados. Nós, jovens senadores, podemos fazer 
com que isso aconteça. Afinal, “o Brasil que a gente 
quer é a gente quem faz”.

Por esses motivos, peço o apoio dos jovens par-
lamentares para a transformação deste projeto em lei. 
– Jovem Senadora Silvia Adriany A. Barreto.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

....................................................................................
Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e 

médio devem ter uma base nacional comum, a ser 
complementada, em cada sistema de ensino e estabe-
lecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 
pelas características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e da clientela.

§ 1° Os currículos a que se refere o caput devem 
abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portu-
guesa e da matemática, o conhecimento do mundo 
físico e natural e da realidade social e política, espe-
cialmente do Brasil.

§ 2° O ensino da arte, especialmente em suas 
expressões regionais, constituirá componente curricu-
lar obrigatório nos diversos níveis da educação básica, 
de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 
alunos. (Redação dada pela Lei n° 12.287, de 2010)

§ 3º A educação física, integrada à proposta peda-
gógica da escola, é componente curricular obrigatório 
da educação básica, sendo sua prática facultativa ao 
aluno: (Redação dada pela Lei n° 10.793, de 1º-12-2003)

I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior 
a seis horas; (Incluído pela Lei n° 10.793, de 1°-12-2003)

II – maior de trinta anos de idade; (Incluído pela 
Lei n° 10.793, de 1°-12-2003)

III – que estiver prestando serviço militar inicial 
ou que, em situação similar, estiver obrigado à práti-
ca da educação física; (Incluído pela Lei n° 10.793, 
de 1°-12-2003)

IV – amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044, de 21 
de outubro de 1969; (Incluído pela Lei n° 10.793, de 
1°-12-2003)

V – (VETADO) (Incluído pela Lei n° 10.793, de 
1°-12-2003)

VI – que tenha prole. (Incluído pela Lei n° 10.793, 
de 1°-12-2003)

§ 4° O ensino da História do Brasil levará em 
conta as contribuições das diferentes culturas e etnias 
para a formação do povo brasileiro, especialmente das 
matrizes indígena, africana e europeia.

§ 5º Na parte diversificada do currículo será inclu-
ído, obrigatoriamente, a partir da, quinta série, o ensino 
de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja 
escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro 
das possibilidades da instituição.

§ 6° A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas 
não exclusivo, do componente curricular de que trata o 
§ 2° deste artigo. (Incluído pela Lei n° 11.769, de 2008)
.................................................... ................................

PARECER N° 16, DE 2011

Da Comissão de Gestão e Política da 
Educação, sobre o Projeto de Lei do Senado 
Jovem n° 8, de 2011, da Jovem Senadora 
Silvia Adriany Almeida Barreto, que altera 
a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para determinar a inclu-
são, nos currículos do ensino fundamental 
e médio, do tema transversal cidadania.

Relator: Jovem Senador Leonardo Queiroz

I – Relatório 

O Projeto de Lei do Senado Jovem n° 8, de 2011, 
propõe incluir o tema transversal “cidadania” nos cur-
rículos do ensino fundamental e médio.

A autora fundamenta sua iniciativa na necessida-
de de a escola prover os conhecimentos necessários 
ao exercício da cidadania, o que consistiria no ensino 
e estudo das leis brasileiras.

Em sua visão, a inclusão desse tema nos cur-
rículos escolares contribuiria para tornar o Brasil um 
País melhor e mais justo, no qual as leis, os direitos e 
deveres dos cidadãos não fiquem somente no papel, 
mas sejam efetivamente praticados.
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II – Análise

Conforme o disposto no Regimento Interno do 
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e 
emitir parecer sobre a presente matéria.

Sob o aspecto constitucional, nada há a obstar 
sua regular tramitação.

No mérito, concordamos com a iniciativa. No en-
tanto, opinamos que o estudo sobre cidadania consti-
tua disciplina específica voltada para o estudo das leis 
brasileiras. Tratar do tema transversalmente nas outras 
disciplinas seria inviável em virtude da complexidade 
das leis brasileiras. Além disso, nem todos os profes-
sores teriam domínio para trabalhar sobre esse tema, 
por isso a criação de uma disciplina com profissionais 
capacitados seria a melhor alternativa.

No que se refere à adequação da disciplina à car-
ga horária, esta dependerá da política de cada escola.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado Jovem n° 8, de 2011, com 
a seguinte emenda.

EMENDA N° – COE

Dê-se ao § 7° do art. 26 da Lei n° 9.394, de 1996, 
acrescido pelo projeto, a seguinte redação:

“Art. 26. ..................... ................. ...........
§ 7° Na parte diversificada do currículo, 

será incluída, obrigatoriamente, a partir da 
quinta série, a disciplina de cidadania, que 
compreenderá o ensino de leis brasileiras.” (NR)

– Senadora Natália Ferreira S. Cavalcante, Presiden-
te – Senador Leonardo Queiroz, Relator.

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 9, DE 2011

Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, para dispor 
sobre a prevenção à violência nos estabe-
lecimentos de ensino.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os arts. 12 e 14 da Lei n° 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, passam a vigorar acrescidos dos 
seguintes dispositivos:

“Art. 12. .... ...................................... .......
.................. ......................................... ...
IX – notificar ao conselho comunitário 

de segurança e ao conselho escolar casos de 
violência ocorridos dentro do estabelecimento 
de ensino;

X – promover seminários regulares, com 
a presença dos pais dos alunos, com o fim de 
ministrar lições básicas sobre direitos constitucio-
nais, legislação em geral, ética e cidadania.” (NR)

“Art. 14. ....... ..................................... .....
................ ........................................ ......
Parágrafo único. Os conselhos escolares 

atuarão em conjunto com os conselhos co-
munitários de segurança com o fim de propor 
medidas de prevenção à violência nos esta-
belecimentos de ensino.” (NR)

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Um dos maiores problemas da atualidade é a 
violência na escola pública, que vem amedrontando a 
comunidade intra e extraescolar. Para combatê-la, é 
fundamental a implementação de ações educativas, de 
caráter preventivo contra as agressões, por meio de 
parcerias entre as escolas e as autoridades de saúde, 
as polícias militar ou civil e o próprio Ministério Público.

Atualmente, no Brasil e no exterior, tornou-se frequen-
te na mídia a veiculação de matérias referentes a casos de 
agressões sofridas por servidores, professores e alunos 
no ambiente escolar. Esse tema tem sido abordado em 
diversas salas de debate institucionais e governamentais. 
A referida violência, proveniente de fatores sociais, psicoló-
gicos e pedagógicos, demonstra o desafio da socialização 
e do respeito comum que tem faltado na escola.

Nesse sentido, é necessária a realização periódica 
de seminários a fim de ministrar lições básicas sobre 
direitos constitucionais, legislação em geral, ética, cida-
dania, através das quais serão pais e alunos conscien-
tizados de seus direitos e deveres, ficando cada qual 
ciente de seu papel na sociedade. Além disso, devem 
ser criados mecanismos de prevenção à violência nas 
escolas mediante articulação entre o conselho escolar 
e o conselho comunitário de segurança, que se espera 
exista ou venha também a ser criado, como mais um 
espaço onde a comunidade irá discutir e tentar resolver 
o problema de violência no ambiente escolar.

Como se vê, as ações previstas são de extrema 
importância para a segurança, tanto dos servidores 
quanto dos alunos. Assim, acredito que este projeto 
é merecedor do apoio dos nobres Jovens Senadores, 
uma vez que é essencial investir na prevenção para 
que a criminalização e a agressão sejam minimiza-
das e até mesmo sanadas, evitando-se os inúmeros 
sofrimentos e constrangimentos sofridos por pessoas 
inocentes vítimas de atos inconsequentes.

Sala das Sessões, – Jovem Senador George 
Queirós.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

..................... ...............................................................
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeita-

das as normas comuns e as do seu sistema de ensino, 
terão a incumbência de:

I – elaborar e executar sua proposta pedagógica;
II – administrar seu pessoal e seus recursos ma-

teriais e financeiros;
III – assegurar o cumprimento dos dias letivos e 

horas-aula estabelecidas;
IV – velar pelo cumprimento do plano de trabalho 

de cada docente;
V – prover meios para a recuperação dos alunos 

de menor rendimento;
VI – articular-se com as famílias e a comunida-

de, criando processos de integração da sociedade 
com a escola;

VII – informar pai e mãe, conviventes ou não com 
seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, 
sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como 
sobre a execução da proposta pedagógica da escola; 
(Redação dada pela Lei n° 12.013, de 2009)

VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, 
ao juiz competente da Comarca e ao respectivo repre-
sentante do Ministério Público a relação dos alunos que 
apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta 
por cento do percentual permitido em lei. (Incluído pela 
Lei n° 10.287, de 2001)
.................................................. ..................................

PARECER No , DE 2011

Da Comissão de Gestão e Política da 
Educação, sobre o Projeto de Lei do Sena-
do Jovem no 9, de 2011, do Jovem Senador 
George Queirós, que altera a Lei no 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional, 
para dispor sobre a prevenção à violência 
nos estabelecimentos de ensino.

Relatora: Jovem Senadora Janaína Santana 
Vilela

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado Jovem no 9, de 2011, 
dispõe sobre a prevenção à violência nos estabeleci-
mentos de ensino.

Para isso, determina que devem ser notificados 
ao conselho comunitário de segurança e ao conselho 

escolar os casos de violência ocorridos dentro do es-
tabelecimento de ensino e que devem ser promovidos 
seminários regulares, com a presença dos pais dos alu-
nos, com o fim de ministrar lições básicas sobre direitos 
constitucionais, legislação em geral, ética e cidadania.

Ao justificar sua iniciativa, afirma o autor que um 
dos maiores problemas da atualidade é a violência na 
escola pública, que vem amedrontando a comunidade 
intra e extraescolar.

Acredita que, para combatê-la, é fundamental a 
implementação de ações de caráter preventivo contra 
as agressões, por meio de parcerias entre escolas e 
autoridades de saúde, polícias militares ou civis, e o 
próprio Ministério Público.

II – Análise

Conforme o disposto no Regimento Interno do 
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e 
emitir parecer sobre a presente matéria.

O problema da violência está associado a ques-
tões familiares e de personalidade. É necessário acom-
panhamento psicológico, além das parcerias com o 
Ministério Público e os conselhos que o projeto prevê.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado Jovem no 9, de 2011, com 
a seguinte emenda:

Acrescente-se ao final do art. 14 da LDB, nos 
termos do PLS no 9 de 2011, a seguinte expressão:

“incluindo acompanhamento psicológico 
aos integrantes da comunidade escolar envol-
vidos em situação de violência.”

Sala da Comissão, 17 de novembro de 2011. – 
Senador Matheus Oliveira Faria, Presidente; – Sena-
dora Janaína Santana Vilela, Relatora.

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 10, DE 2011

Altera a Lei n° 7.998, de 11 de janeiro 
de 1990, que regula o Programa do Segu-
ro-Desemprego, o Abono Salarial, institui 
o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), 
para dispor sobre a concessão de bolsa de 
qualificação profissional ao beneficiário do 
Programa Bolsa Família.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2°-A da Lei n° 7.998, de 11 de janei-

ro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º-A. Para efeito do disposto no inci-
so II do art. 2°, fica instituída a bolsa de qualifi-
cação profissional, a ser custeada pelo Fundo 
de Amparo ao Trabalhador – FAT, à qual fará jus:

I – o trabalhador que estiver com o con-
trato de trabalho suspenso em virtude de parti-
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cipação em curso ou programa de qualificação 
profissional oferecido pelo empregador, em 
conformidade com o disposto em convenção 
ou acordo coletivo celebrado para este fim;

II – o beneficiário do Programa Bolsa Fa-
mília, de que trata a Lei n° 10.836, de 9 de janei-
ro de 2004, nos termos do regulamento.” (NR)

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O Bolsa Família é um programa de transferência 
direta de renda que beneficia famílias em situação de 
pobreza e de extrema pobreza. O Programa tem como 
objetivo assegurar o direito humano à alimentação 
adequada, promovendo a segurança alimentar e nu-
tricional e contribuindo para a conquista da cidadania 
pela população mais vulnerável à fome.

O Programa possui três eixos principais: trans-
ferência de renda, condicionalidades e programas 
complementares. A transferência de renda promove o 
alívio imediato da pobreza. As condicionalidades re-
forçam o acesso a direitos sociais básicos nas áreas 
de educação, saúde e assistência social. Já os pro-
gramas complementares objetivam o desenvolvimento 
das famílias, de modo que os beneficiários consigam 
superar a situação de vulnerabilidade.

Sem dúvida alguma, é necessário aliviar a necessi-
dade alimentar extrema, mas é igualmente essencial dar 
condições, uma vez atendido o básico, para que essas 
pessoas se tomem provedoras de seu próprio sustento.

O nosso País enfrenta hoje um paradoxo: existe 
uma grande massa de pessoas sem emprego e, ao 
mesmo tempo, postos de trabalho vagos, que não são 
preenchidos por falta de profissionais capacitados.

Assim, abrir espaço na bolsa de capacitação que 
é oferecida aos trabalhadores pelo Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT) para os beneficiários do Bolsa 
Família é transformar as pessoas dependentes de pro-
gramas assistenciais em cidadãos economicamente 
ativos. É, também, proporcionar a real possibilidade 
de mudança social e ganho de cidadania.

Em face dos argumentos apresentados, espero 
contar com o apoio dos nobres Jovens Senadores para 
aprovação desta proposta de lei.

Sala das Sessões, – Senadora Jovem Fernanda 
Barbosa Maciel.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N° 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990

Regula o Programa do Seguro-Desem-
prego, o Abono Salarial, institui o Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT), e dá outras 
providências.

............ ....................................................................... .
Art. 2°-A. Para efeito do disposto no inciso II do art. 

2º, fica instituída a bolsa de qualificação profissional, a 
ser custeada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador – 
FAT, à qual fará jus o trabalhador que estiver com o con-
trato de trabalho suspenso em virtude de participação em 
curso ou programa de qualificação profissional oferecido 
pelo empregador, em conformidade com o disposto em 
convenção ou acordo coletivo celebrado para este fim. 
(Incluído pela Medida Provisória n° 2.164-41, de 2001)
.................................................... ................................

PARECER No , DE 2011

Da Comissão de Assuntos Sociais e 
Segurança Pública, sobre o Projeto de Lei 
do Senado Jovem no 10, de 2011, da Jovem 
Senadora Fernanda Maciel, que altera a Lei 
no 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que re-
gula o Programa do Seguro-Desemprego, 
o Abono Salarial, institui o Fundo de Am-
paro ao Trabalhador (FAT), para dispor so-
bre a concessão de bolsa de qualificação 
profissional ao beneficiário do Programa 
Bolsa Família.

Relator: Jovem Senador Carlos Araújo

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado Jovem no 10, de 2011, 
que altera a Lei no 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
determina que seja concedida de bolsa de qualificação 
profissional ao beneficiário do Programa Bolsa Família.

Ao justificar sua iniciativa, afirma a autora ser 
importante aliviar a necessidade alimentar extrema, 
mas é igualmente essencial dar condições, uma vez 
atendida a demanda básica, para que essas pessoas 
se tornem provedoras de seu próprio sustento.

Assim, prossegue, abrir espaço na bolsa de capa-
citação que é oferecida aos trabalhadores pelo Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (FAT) para os beneficiários 
do Programa Bolsa Família é transformar as pessoas 
dependentes de programas assistenciais em cidadãos 
economicamente ativos. É, também, proporcionar a real 
possibilidade de mudança social e ganho de cidadania.

II – Análise

Conforme o disposto no Regimento Interno do 
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e 
emitir parecer sobre a presente matéria.

No mérito, temos a observar que a Jovem Se-
nadora Fernanda Maciel expôs a realidade de muitos 
cidadãos e cidadãs brasileiras atendidas pelo Progra-
ma Bolsa Família. Esse programa, embora adote uma 
política que combata as vulnerabilidades decorrentes 
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PROJETO DE LEI DO SENADO No 11, DE 2011

Altera o Código Penal, para tipificar o 
acesso não autorizado a rede de computa-
dores ou sistema informatizado.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro 

de 1940 (Código Penal), passa vigorar acrescido do 
seguinte art. 266-A:

Acesso não autorizado a rede de com-
putadores ou sistema informatizado

Art. 266-A. Acessar, sem autorização, 
rede de computadores ou sistema informatiza-
do protegidos por expressa restrição de acesso:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) 
anos, e multa.

Parágrafo único. Procede-se mediante represen-
tação, salvo se o crime é cometido contra a União, Es-
tado, Município, empresa concessionária de serviços 

públicos, agências, fundações, autarquias, empresas 
públicas ou sociedade de economia mista e subsidiária.

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

Justificação

O ambiente virtual tem sofrido com ataque de 
pessoas mal intencionadas denominadas “crackers”. 
Não são raros os casos de pessoas que tiveram se-
nhas de bancos ou de perfis em redes sociais violadas. 
Percebemos esses tipos de invasões até mesmo em 
páginas de órgãos federais.

Ante a realidade dos atuais problemas na internet, 
a criação de uma legislação específica, que comba-
ta de maneira severa e eficiente tais atos criminosos, 
necessita urgentemente de aprovação.

Recentemente a Organização das Nações Uni-
das declarou que o acesso à rede mundial é um direito 
fundamental do homem, equiparando-o, dessa forma, 
a outros direitos básicos da humanidade, tais como os 

da pobreza – como a fome, a falta de acesso à saúde 
e à educação de qualidade –, torna o beneficiado de-
pendente do auxílio. Afinal, não lhe é dada a oportu-
nidade de receber uma qualificação profissional que 
o torne, por conta própria, provedor de seu sustento.

Com a aprovação do projeto de lei que ora ana-
lisamos, acabaria, assim, o círculo vicioso que per-
meia a vida de muitas famílias de baixa renda que têm 
como único sustento os recursos do Bolsa Família. A 
dependência acabaria, pois as pessoas beneficiárias 
receberiam capacitação profissional e estariam pron-

tas para o mercado de trabalho – mercado este que 
já sofre justamente pela falta de pessoas capacitadas. 
Ademais, com o trabalho, a renda familiar desse grupo 
beneficiário do programa aumentaria e, aos poucos, 
os faria independentes do Programa Bolsa Família.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado Jovem no 10, de 2011.

Sala da Comissão, – Isameire Demétrio da Silva, 
Presidente – Carlos Vinícius do Carmo Araújo, Relator.
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de acesso à saúde, moradia e educação. Por isso, é de 
suma importância que não só o acesso à internet seja 
garantido, como também que seu uso proporcione um 
ambiente seguro a todos.

O espaço virtual tomou-se tão ligado à vida real, 
que no atual século, ele é considerado um local de in-
teração social, onde as pessoas podem manter contato 
com amigos ou outros indivíduos que possuem algum 
interesse em comum. Para isso utilizam as inúmeras 
redes sociais existentes.

Além disso, crescem em um ritmo acelerado os ci-
dadãos que utilizam a rede para movimentarem contas 
bancárias ou mesmo fazer compras, utilizando cartões de 
débito ou crédito, o que evidencia o quanto a internet vem 
assumindo um papel central na realidade do século XXI.

Portanto, é imprescindível a elaboração de lei es-
pecífica que combata os crimes virtuais e que dê plena 
segurança aos internautas brasileiros de utilizarem a 
rede sem o receio de terem seus dados furtados, para 
serem utilizados de maneira errada.

Em face do exposto, conclamamos aos ilustres 
Pares para aprovação deste projeto, que, se transforma-
do em Lei, garantirá ao Brasil, como País democrático 
pleno, o respeito aos direitos fundamentais ao homem.

Sala das Sessões, – Jovem Senador Carlos Vi-
nícius do Carmo Araujo.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI No 2.848,   
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

                                   Código Penal.

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

CAPÍTULO II 
Dos Crimes Contra a Segurança dos Meios  

de Comunicação e Transporte e  
Outros Serviços Públicos

Art. 264. Arremessar projétil contra veículo, em 
movimento, destinado ao transporte público por terra, 
por água ou pelo ar:

Pena – detenção, de um a seis meses.
Parágrafo único. Se do fato resulta lesão corpo-

ral, a pena é de detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos; se resulta morte, a pena é a do art. 121, § 3o, 
aumentada de um terço.

Atentado contra a segurança de serviço de uti-
lidade pública

Art. 265. Atentar contra a segurança ou o funcio-
namento de serviço de água, luz, força ou calor, ou 
qualquer outro de utilidade pública:

Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa.

Parágrafo único. Aumentar-se-á a pena de 1/3 
(um terço) até a metade, se o dano ocorrer em virtude 
de subtração de material essencial ao funcionamento 
dos serviços. (Incluído pela Lei no 5.346, de 3.11.1967)

Interrupção ou perturbação de serviço tele-
gráfico ou telefônico

Art. 266. Interromper ou perturbar serviço telegrá-
fico, radiotelegráfico ou telefônico, impedir ou dificultar-
-lhe o restabelecimento:

Pena – detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Aplicam-se as penas em dobro, se 

o crime é cometido por ocasião de calamidade pública.
....................................................................................

PARECER N° , DE 2011

Da Comissão de Assuntos Sociais e 
Segurança Pública, sobre o Projeto de Lei 
do Senado Jovem n° 11, de 2011, do Jovem 
Senador Carlos Araújo, que altera o Códi-
go Penal, para tipificar o acesso não auto-
rizado a rede de computadores ou sistema 
informatizado.

Relator: Jovem Senador Wagner Ramon

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado Jovem n° 11, de 
2011 criminaliza o acesso, sem autorização, de rede 
de computadores ou sistema informatizado protegidos 
por expressa restrição de acesso.

Ao justificar sua iniciativa, o autor pondera que 
não são raros os casos de pessoas que tiveram se-
nhas de bancos ou de perfis em redes sociais violadas.

Para resolver esse problema, o autor acredita 
ser imprescindível a elaboração de lei específica que 
combata os crimes virtuais e que dê plena segurança 
aos internautas brasileiros na utilização de redes, sem 
o receio de terem seus dados furtados para serem uti-
lizados de maneira indevida.

II – Análise

Conforme o disposto no Regimento Interno do 
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e 
emitir parecer sobre a presente matéria.

Da análise da proposição e da observação do que 
ocorre hoje, no Brasil e no mundo, chegamos à conclu-
são de que medidas urgentes devem ser tomadas com 
relação ao abuso cometido diariamente na rede nacional 
de computadores, fazendo milhares de vítimas, inclusive 
órgãos federais que têm seus computadores invadidos.

Como citado na justificação do Projeto, o “acesso 
a rede internet, é um direito de todos nós”, segundo 
a ONU, por isso deve-se garantir o direito à navega-
ção com tranquilidade, sem o risco de se ter dados e 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N° 12, DE 2011

Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, para dispor 
sobre a implantação de laboratórios de in-
formática e de ciências nas escolas públicas 
de ensino fundamental ou médio.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O parágrafo único do art. 25 da Lei n° 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 
acrescido do seguinte § 2°, renumerando-se o atual 
parágrafo único como § 1°:

“Art. 25.  ................................................
 ..............................................................  
§ 2° Os sistemas de ensino deverão as-

segurar, nos estabelecimentos que oferecem 
ensino fundamental ou ensino médio, a existên-
cia de laboratórios de informática e de ciências 
da natureza, nos termos do regulamento. (NR)”

Art. 2° Os sistemas de ensino terão prazo de dois 
anos para assegurar a implantação e o funcionamento 

regular dos laboratórios de informática e de ciências 
de que trata o art. 1° desta Lei.

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

Justificação

A educação brasileira sofre com a falta de re-
cursos tecnológicos que possam proporcionar melhor 
desempenho dos alunos e professores nas atividades 
desenvolvidas em sala de aula. Por isso, é fundamental 
implantar em todas as escolas públicas laboratórios de 
informática e laboratórios de ciências da natureza, que 
sejam bem estruturados, onde professor e aluno pos-
sam desenvolver suas atividades de pesquisa e prática.

Assim, minha proposta como “Jovem Senadora” é 
de apresentar este projeto de lei, cujo objetivo é a implan-
tação de laboratórios de informática e ciência da nature-
za em todas as escolas públicas de ensino fundamental 
ou médio, proporcionando, tanto aos alunos quanto aos 
professores, ferramentas tecnológicas que auxiliem no de-
sempenho das atividades desenvolvidas em sala de aula.

Dessa forma, acreditando que é preciso ter um olhar 
diferenciado para a nossa educação, principalmente em 
se tratando da aprendizagem de jovens, que buscam 

informações roubados e usados por criminosos. Sou 
favorável ao projeto apresentado, pois, hoje, a internet 
nos oferece opções de compra, movimentações de 
conta bancária, entre outros benefícios, reforçando a 
necessidade de uma fiscalização mais rígida, para as 
infrações nela cometidas.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado Jovem n° 11, de 2011.

Sala da Comissão, 17 de novembro de 2011. – 
Isameire Demétrio da Silva, Presidente – Wagner 
Ramon, Relator.
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descortinar novos horizontes, espero contar com o apoio 
dos Jovens Colegas para aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, – Jovem Senadora Thalyta 
Nascimento.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

....................................................................................
Art. 25. Será objetivo permanente das autorida-

des responsáveis alcançar relação adequada entre o 
número de alunos e o professor, a carga horária e as 
condições materiais do estabelecimento.

Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de 
ensino, à vista das condições disponíveis e das ca-
racterísticas regionais e locais, estabelecer parâmetro 
para atendimento do disposto neste artigo.
....................................................................................

PARECER No , DE 2011

Da Comissão de Gestão e Política da 
Educação, sobre o Projeto de Lei do Sena-
do Jovem no 12, de 2011, da Jovem Sena-
dora Thalyta Nascimento, que altera a Lei 
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educa-
ção nacional, para dispor sobre a implan-
tação de laboratórios de informática e de 
ciências nas escolas públicas de ensino 
fundamental ou médio.

Relatora: Jovem Senadora Jéssica Renata Perez

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado Jovem no 12 , de 
2011, determina a implantação de laboratórios de in-
formática e de ciências nas escolas públicas de ensino 
fundamental ou médio.

Ao justificar sua iniciativa, afirma a autora que a edu-
cação brasileira sofre com a falta de recursos tecnológicos 
que possam proporcionar melhor desempenho dos alunos 
e professores nas atividades desenvolvidas em sala de aula.

Assim, acredita ser fundamental implantar em 
todas as escolas públicas laboratórios de informática 
e laboratórios de ciências da natureza que sejam bem 
estruturados, onde professor e aluno possam desen-
volver suas atividades de pesquisa e prática.

II – Análise

Conforme o disposto no Regimento Interno do 
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e 
emitir parecer sobre a presente matéria.

A existência de laboratórios, com equipamentos 
modernos e professores capacitados para utilizá-los, 
é fundamental para a formação dos alunos. As regiões 
mais carentes do País, muitas vezes, ficam privadas 
desses insumos fundamentais de aprendizagem. Isso 
afeta a equidade do ensino no País, o que requer a 
aprovação deste projeto de lei.

Só assim poderá ser efetivado o que diz o art. 
205 da Constituição Federal, que prevê:

Art. 205. A educação, direito de todos e 
dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho.

Aliar a teoria à prática é fundamental para asse-
gurar qualidade à educação e garantir um padrão de 
ensino para todos os alunos brasileiros. Mas é preciso 
não só garantir a existência dos laboratórios, mas tam-
bém seu funcionamento adequado, além de bibliotecas 
escolares devidamente equipadas.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado Jovem no 12, de 2011, com 
as seguintes emendas:

EMENDA NO 1

Dê-se ao comando do art. 1o a seguinte redação:

“O art. 25 da Lei no 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 2o, renumerando-se o atual pará-
grafo único como § 1o.”

EMENDA NO 2

Substitua-se, no § 2o do art. 25, nos termos do 
art. 1o do PLS -Jovem no 12, de 2011, a expressão “a 
existência de laboratórios de informática e de ciências 
da natureza” por “a existência e o funcionamento re-
gular de bibliotecas e de laboratórios de informática 
e de ciências da natureza, devidamente equipados”.

EMENDA NO 3

Acrescente-se, na ementa do PLS-Jovem no 12, 
de 2011, a expressão “de bibliotecas e” após o termo 
“implantação”.

Sala da Comissão, 17 de novembro de 2011. – 
Matheus Oliveira Faria, Presidente – Jéssica Renata 
Gomes Perez, Relatora.
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PROJETO DE LEI DO SENADO JOVEM  
N° 13 , DE 2011

Dispõe sobre a assistência estudantil 
na educação superior.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica assegurado aos estudantes da edu-

cação superior que frequentem cursos no município 
de residência de suas famílias os seguintes benefícios:

I – moradia, para estudantes que comprovem renda 
per capita familiar de até três salários mínimos;

II – auxílio-acadêmico, para aquisição de livros téc-
nico-científicos e participação em eventos de 
interesse científico;

III – auxílio-transporte, quando comprovada a neces-
sidade de deslocamentos do local de residência 
ao de aulas;

IV – auxílio-alimentação, para aqueles que estudem 
em instituições onde não haja restaurante para 
discentes.

Parágrafo único. Os benefícios previstos nos incisos 
II e III podem ser concedidos a estudantes que residam 
com as respectivas famílias, desde que comprovem ren-
da per capita familiar de até um salário mínimo e meio.

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

Justificação

Para cursar o ensino superior não basta apenas 
ser um bom aluno. É preciso ter condições para que, 
independentemente do local escolhido, o estudante 
consiga se manter durante todo o tempo em que cur-
sar a universidade.

Despesas com aluguel, água, luz, alimentação, 
transporte, material didático e tantas outras inevitáveis 
fazem com que grande parte dos universitários sejam 
compelidos a trabalhar enquanto cursam o ensino su-
perior. Assim, involuntariamente, o rendimento dos es-
tudos desses alunos é reduzido e a qualidade do seu 
aprendizado fica abaixo de suas reais possibilidades.

Não vemos como minorar essas dificuldades sem 
apoio governamental. Um suporte por meio da oferta 
de moradia e outras formas de assistência como as 
que ora propomos. Elas incentivarão e encorajarão o 
sonho de milhares de jovens.

A dedicação única e exclusiva aos estudos permitirá 
a formação de excelentes profissionais, com extrema com-
petência para atuar no mercado de trabalho, garantindo 
assim o crescimento contínuo e qualificado do nosso País.

Por isso, acreditando no sucesso deste projeto, 
pedimos o apoio dos nobres pares para a sua aprova-
ção. – Jovem Senadora Samara L. Barbosa.

PARECER Nº , DE 2011

Da Comissão de Gestão e Política da 
Educação, sobre o Projeto de Lei do Senado 
Jovem nº 13, de 2011, da Jovem Senadora 
Samara L. Barbosa, que dispõe sobre a as-
sistência estudantil na educação superior.

Relatora: Jovem Senadora Silvia A. A. Barreto

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado Jovem nº 13, de 
2011, dispõe sobre a assistência estudantil na edu-
cação superior.

Para isso, assegura aos estudantes da educa-
ção superior que frequentem cursos no município de 
residência de suas famílias os seguintes benefícios:

– moradia, para estudantes que comprovem renda 
per capita familiar de até três salários mínimos;

– auxílio-acadêmico, para aquisição de livros técnico-
-científicos e participação em eventos de inte-
resse científico;

– auxílio-transporte, quando comprovada a necessida-
de de deslocamentos entre o local de residência 
e o de aulas;

– auxílio-alimentação, para aqueles que estudem 
em instituições onde não haja restaurante para 
discentes.

Ao justificar sua iniciativa, a autora afirma que 
cursar o ensino superior exige mais que apenas ser 
um bom aluno. É preciso ter condições para que, inde-
pendentemente do local escolhido, o estudante con-
siga se manter durante todo o tempo em que cursar 
a universidade.

Acredita que, para minorar essas dificuldades, 
é essencial o apoio governamental, de modo a ga-
rantir suporte adequado por meio da oferta de mo-
radia e outras formas de assistência como as que 
ora propomos.

Acredita que a dedicação única e exclusiva aos 
estudos permitirá a formação de excelentes profissio-
nais, com extrema competência para atuar no mercado 
de trabalho, contribuindo, assim, para o crescimento 
contínuo e qualificado do nosso País.

II – Análise

Conforme o disposto no Regimento Interno do 
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e 
emitir parecer sobre a presente matéria.

O projeto visa a dar condições de permanência 
aos estudantes da educação superior, reduzindo a eva-
são e aumentando as taxas de conclusão dos cursos 
de graduação. Mas seria importante que esse auxílio se 
dirigisse, prioritariamente, aos alunos de baixa renda.
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Assim, o projeto contribuirá para que os alunos 
carentes possam se dedicar integralmente aos estudos.

Entretanto, não nos parece que o projeto deva 
detalhar em minúcias os auxílios previstos, que devem 
ser tratados em regulamento.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado Jovem nº 13, de 2011, com 
a seguinte:

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º do PLS nº 13, de 2011, a se-
guinte redação:

“Art. 1º Ficam assegurados aos estudan-
tes da educação superior de baixa renda me-
canismos de assistência estudantil, tais como 
auxílio-moradia, auxílio-acadêmico, auxílio-
-transporte e auxílio-alimentação e outros, na 
forma do regulamento.”

Sala da Comissão, 17 de novembro de 2011. – 
Matheus Oliveira Faria, Presidente – Silvia Adriane 
A. Barreto, Relatora.

PROJETO DE LEI DO SENADO JOVEM  
Nº 14 , DE 2011

Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 19901 que dispõe sobre as condições 
para a promoção proteção e recuperação 
da saúde, para obrigar contratação, pelo 
Sistema Único de Saúde, de profissionais 
de saúde recém-formados na rede pública 
de ensino.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 27 da Lei nº 8.080, de 19 de setem-

bro de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte § 
2º, renumerando-se o parágrafo único com § 1º:

“Art. 27.  ................................................
 ..............................................................
§ 1º  .......................................................
§ 2º O sistema de formação de recursos 

humanos de que trata o inciso I do caput deverá 
absorver, nos estabelecimentos do Sistema Único 
de Saúde (SUS), os profissionais de saúde recém-
-formados na rede pública de ensino, pelo período 
mínimo de dois anos em tempo integral.” (NR)

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

Justificação

A necessidade pública, como rege a Constitui-
ção Federal, deveria estar sempre em primeiro plano, 

nos objetivos do Estado. Infelizmente, as condições 
de boa parte dos cidadãos brasileiros, no que respeita 
à saúde, refletem bem uma certeza de que isso não 
tem acontecido.

É inegável que o Brasil, em sua maior potencialida-
de, talvez consiga se desenvolver 50 anos em 5, como 
previa Juscelino Kubitschek. Mas, se o Estado cresce, 
é conveniente que o povo também cresça, para que 
juntos cheguem ao mais alto grau de desenvolvimento.

A verdade é que a saúde dos cidadãos brasilei-
ros, principalmente a dos mais desfavorecidos, vem-se 
demonstrando um tanto debilitada. A todo momento há 
noticiários retratando casos de pessoas que morrem 
nas filas de hospitais à espera de um atendimento mé-
dico; doentes que falecem por falta de suporte médico 
e de equipamentos; enormes filas de pessoas expos-
tas ao sol e chuva, em longa espera de atendimento, 
causada pela falta de profissionais credenciados; entre 
outras situações igualmente graves.

A situação em que se encontra a assistência 
prestada pelos serviços públicos de saúde é verdadei-
ramente complicada, porém, reversível. Para que isso 
aconteça, deveria ser previsto plano mais eficiente de 
contratação de profissionais da área de saúde. Além 
disso, a cooperação das universidades nesse processo 
também é fundamental. Afinal, ao mesmo tempo em 
que há um aumento de vagas para os cursos de me-
dicina, enfermagem e outros da área de saúde, há um 
acréscimo do número de profissionais formados que 
nem sempre são aproveitados nos estabelecimentos do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Esse grande número 
de profissionais, graduados em nossas universidades 
públicas, podem perfeitamente suprir a carência, nos 
hospitais e demais estabelecimentos de saúde, de 
médicos e de outros profissionais da área.

Dessa forma, entendemos ser crucial que o Es-
tado, no dever de zelar pelo bem-estar do povo, invista 
na contratação dos profissionais que ajudou a formar, 
em beneficio da proteção e da saúde da população, 
permitindo a esta exercer plenamente sua cidadania.

Em face do exposto, certos de ser esta uma pro-
posta justa e de largo alcance social, conclamamos os 
colegas Jovens Senadores a aprovarem o presente 
projeto de lei. – Jovem Senador Rodolfo Fontenele

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre as condições para a pro-
moção, proteção e recuperação da saúde, 
a organização e o funcionamento dos ser-
viços correspondentes e dá outras provi-
dências.

....................................................................................
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Art. 27.  ..................................................
Parágrafo único. Os serviços públicos 

que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) 
constituem campo de prática para ensino e pes-
quisa, mediante normas específicas, elabora-
das conjuntamente com o sistema educacional.

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

PARECER Nº , DE 2011

Da Comissão de Assuntos Sociais e 
Segurança Pública, sobre o Projeto de Lei 
do Senado Jovem nº 14, de 2011, do Jovem 
Senador Rodolfo Fontenele, que altera a Lei 
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre as condições para a promo-
ção, proteção e recuperação da saúde, para 
obrigar a contratação, pelo Sistema Único 
de Saúde, de profissionais de saúde recém 
formados na rede pública de ensino.

Relatora: Jovem Senadora Luciêda Santos

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado Jovem nº 14, de 2011, 
determina que os estabelecimentos do Sistema Único 
de Saúde (SUS), deverão absorver os profissionais 
de saúde recém-formados na rede pública de ensino, 
pelo período mínimo de dois anos em tempo integral.

Ao justificar sua iniciativa, afirma o autor que a 
situação em que se encontra a assistência prestada 
pelos serviços públicos de saúde no Brasil é verdadei-
ramente grave e complexa, porém, reversível.

Acredita que os profissionais graduados em gran-
de quantidade em nossas universidades públicas po-
deriam perfeitamente suprir a carência de médicos e 
de outros profissionais da área nos hospitais e demais 
estabelecimentos de saúde.

II – Análise

Conforme o disposto no Regimento Interno do 
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e 
emitir parecer sobre a presente matéria.

No mérito, entendo que o Projeto de Lei do Se-
nado Jovem nº 14, de 2011, de autoria do Senador Jo-
vem Rodolfo Fontenele, tem grande mérito social, pois 
dá oportunidade aos recém-formados em Medicina, 
que terão seu primeiro emprego e profissionalização. 
Também, importa observar que os hospitais públicos 
poderão, finalmente, contar com maior número de mé-
dicos para atender a população brasileira tão carente 
de cuidados na área de saúde.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado Jovem nº 14, de 2011. – Isa-
meire Demetrio da Silva, Presidente – Lucieda de 
Sousa Santos, Relatora.
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 15, DE 2011

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, para dispor 
sobre a obrigatoriedade de realização de 
ciclos de debates sobre a realidade social 
e política, no ensino médio.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-

bro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 7º:

“Art. 26.  ................................................
 ..............................................................
§ 7º Na parte diversificada do currículo, se-

rão obrigatoriamente incluídos, no ensino médio, 
ciclos de debates bimestrais sobre a realidade so-
cial e política de que trata o § 1º deste artigo.” (NR)

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

Justificação

Diante da atual falta de interesse, participação e 
envolvimento dos alunos com as questões políticas e 
sociais e, também com realidade do ensino no País, 
proponho a obrigatoriedade de realização de ciclos de 
debates sobre esses temas no ensino médio em todas 
as escolas brasileiras.

Essa proposta de realização de ciclos de debates 
tem como objetivo despertar o interesse, a participação e o 
envolvimento dos jovens em questões relativas à melhoria 
de qualidade de ensino. Ademais, amplia a possibilidade 
de aproximação de alunos e professores e gestores com 
a classe política local, estadual e federal, na medida em 
que abre espaços para a participação dos parlamentares 
nos eventos realizados nas unidades escolares.

Sem sombra de dúvida, essa interação aluno/
parlamentar permitirá aos estudantes conhecer as pro-
postas dos legisladores, sendo, inclusive, uma oportu-
nidade ímpar de os jovens e adolescentes brasileiros 
participarem do processo legislativo, por meio de su-
gestões sobre o que gostariam de ver mudado, inclu-
sive para a melhoria da qualidade de ensino no Brasil.

Por fim, entendendo que o futuro do País está 
nas mãos dos jovens, julgo ser extremamente neces-
sário estimular, nessa parcela da população, o espíri-
to crítico e a conscientização. Nesse sentido, acredito 
na força didática dos ciclos de debates sobre política, 
que é, indiscutivelmente, uma das molas propulsoras 
do aprimoramento de cidadãos conscientes de seus 
deveres e de sua importância na sociedade. Assim, 
espero contar com o apoio dos Jovens Senadores e 
Senadoras para a proposta que ora apresento. – Jo-
vem Senadora Jacqueline Silva.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

....................................................................................
Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e 

médio devem ter uma base nacional comum, a ser 
complementada, em cada sistema de ensino e estabe-
lecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 
pelas características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e da clientela.

§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem 
abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa 
e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural 
e da realidade social e política, especialmente do Brasil.

§ 2º O ensino da arte, especialmente em suas 
expressões regionais, constituirá componente curricu-
lar obrigatório nos diversos níveis da educação básica, 
de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 
alunos. (Redação dada pela Lei nº 12.287, de 2010)

§ 3º A educação física, integrada à proposta peda-
gógica da escola, é componente curricular obrigatório 
da educação básica, sendo sua prática facultativa ao 
aluno: (Redação dada pela Lei nº 10.793, de 1º-12-2003)

I – que cumpra jornada de trabalho igual ou su-
perior a seis horas; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 
1º-12-2003)

II – maior de trinta anos de idade; (Incluído pela 
Lei nº 10.793, de 10-12-2003).

III – que estiver prestando serviço militar inicial ou 
que, em situação similar, estiver obrigado à prática da edu-
cação física; (Incluído pela Lei nº10.793, de 1º-12-2003)

IV – amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044, de 21 
de outubro de 1969; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 
1º-12-2003)

V – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.793, de 
1º-12-2003)

VI – que tenha prole. (Incluído pela Lei nº 10.793, 
de 1º-12-2003)

§ 4º O ensino da História do Brasil levará em 
conta as contribuições das diferentes culturas e etnias 
para a formação do povo brasileiro, especialmente das 
matrizes indígena, africana e europeia.

§ 5º Na parte diversificada do currículo será inclu-
ído, obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino 
de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja 
escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro 
das possibilidades da instituição.

§ 6º A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas 
não exclusivo, do componente curricular de que trata o 
§ 2º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.769, de 2008)
....................................................................................
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PARECER Nº 15, DE 2011

Da Comissão de Gestão e Política da 
Educação, sobre o Projeto de Lei do Senado 
Jovem nº 15 de 2011, da Jovem Senadora 
Jacqueline Silva, que altera a Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacio-
nal, para dispor sobre a obrigatoriedade 
de realização de ciclos de debates sobre a 
realidade social e política, no ensino médio.

Relator: Jovem Senador Antonio Alves

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado Jovem nº 15, de 
2011, estabelece a obrigatoriedade de realização, no 
ensino médio, de ciclos de debates sobre a realidade 
social e política.

Ao justificar sua iniciativa, afirma a autora que, 
diante da atual falta de interesse, participação e envol-
vimento dos alunos com as questões políticas e sociais, 
é essencial realizar ciclos de debates sobre esses te-
mas no ensino médio em todas as escolas brasileiras.

Acredita que a medida ampliará a possibilidade 
de aproximação de alunos, professores e gestores 
com a classe política local, estadual e federal, na 
medida em que abre espaços para a participação 
dos parlamentares nos eventos realizados nas uni-
dades escolares.

II – Análise

Conforme o disposto no Regimento Interno do 
Senado Jovem compete a esta Comissão discutir e 
emitir parecer sobre a presente matéria.

Não há vícios quanto à constitucionalidade do 
projeto.

No mérito, há necessidade de aprovação de lei 
sobre a matéria, em complemento às disciplinas de 
sociologia e filosofia, que também cumprem parcial-
mente esse papel.

Consideramos que deve haver, sempre que pos-
sível participação de um agente público ocupante de 
cargo eletivo.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado Jovem nº15 , de 2011, com 
a seguinte emenda:

EMENDA Nº 1- COE

Dê-se ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, na forma de que trata o Projeto, a 
seguinte redação, acrescentando-se o seguinte § 8º:

“Art. 26.  ................................................
§ 7º Na parte diversificada do currículo, se-

rão obrigatoriamente incluídos, no ensino médio, 
ciclos de debates bimestrais sobre a realidade 
social e política de que trata o § 1º deste artigo.

§ 8º No ciclo de debates de que trata o § 
7º, deverão ser convidados, preferencialmente, 
agentes políticos ocupantes de cargo eletivos” 
(NR) – Natália Ferreira S. Cavalcante, Pre-
sidente – Relator Antonio Alves

PROJETO DE LEI DO SENADO No 17, DE 2011

Altera a Lei no 10.260, de 12 de julho 
de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Fi-
nanciamento ao Estudante do Ensino Supe-
rior, para dispor sobre a dedução de saldo 
devedor junto ao Fundo pelo exercício de 
função pública.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O art. 6º-B da Lei no 10.260, de 12 de ju-

lho de 2001, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 6o-B O Fies poderá abater, na forma 
do regulamento, mensalmente, 1,00% (um in-
teiro por cento) do saldo devedor consolidado, 
incluídos os juros devidos no período e inde-
pendentemente da data de contratação do fi-
nanciamento, dos estudantes que exercerem 
as seguintes profissões ou ocupações:

 ..............................................................
III – função pública não remunerada no 

âmbito da administração pública federal, es-
tadual, municipal e do Distrito Federal, direta 
ou indireta, especialmente criada para o trei-
namento em serviço de futuros profissionais 
de nível superior e a qualificação dos serviços 
públicos prestados à população.

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

Art. 2o Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Vários estudantes que conseguem financiar seus 
estudos por meio do Fundo de Financiamento ao Es-
tudante (FIES) têm problemas na hora de pagar as 
parcelas. Em parte, isso se deve à dificuldade desses 
estudantes para encontrar emprego, especialmente 
por serem inexperientes.

Essa problemática leva muitos a desistirem preco-
cemente de cursar o ensino superior. Com isso, o País 
desperdiça mentes brilhantes e talentos que poderiam 
ajudar na sua construção. Nossa preocupação com essa 
situação é de natureza ética, humana e econômica.
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Entendemos que a qualificação de nossos jovens 
em nível superior deve constituir verdadeira prioridade 
no País. O conhecimento é o instrumento por meio do 
qual transformaremos o Brasil em uma potência eco-
nômica e cultural.

Para tanto, impõe-se facilitar a forma do pagamen-
to das mensalidades do Fies, até mesmo para compen-
sar as falhas do Estado brasileiro no tocante à obriga-
ção de oferecer educação para todos. Lembramos, a 
propósito, que já existem precedentes, pois são feitas 
concessões a estudantes de cursos de licenciatura e 
medicina. Esses estudantes ao prestarem serviços à 
rede pública, conseguem abatimento mensal de 1% 
do saldo devedor consolidado.

Assim, o que propomos com este projeto é esten-
der esse beneficio às demais profissões, para que os 
estudantes de outros cursos também tenham a oportu-
nidade de abater as mensalidades devidas ao Fundo, ao 
tempo em que adquirem experiência no trabalho, com 
importantes repercussões para o seu futuro profissio-
nal. Além disso, o aproveitamento desses profissionais 
na rede pública trará enormes benefícios à população 
brasileira, sobretudo aos segmentos mais carentes.

Em suma, essa proposta incentivará a prática pro-
fissional dos diplomados em nível superior, facilitará a 
inserção do recém-graduado no mercado de trabalho, 
permitirá que serviços públicos de qualidade sejam 
postos à disposição da população em geral e gerará 
sensível economia aos cofres públicos.

Por acreditar que essa proposta faz o Estado 
avançar no cumprimento do seu dever com a educação 
de todos os brasileiros, peço o apoio dos meus jovens 
colegas à sua aprovação. – Jovem Senador Matheus 
Oliveira Faria. 

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 10.260, DE 12 DE JULHO DE 2001

Dispõe sobre o Fundo de Financia-
mento ao estudante do Ensino Superior e 
dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6o-B. O Fies poderá abater, na forma do re-

gulamento, mensalmente, 1,00% (um inteiro por cen-
to) do saldo devedor consolidado, incluídos os juros 
devidos no período e independentemente da data de 
contratação do financiamento, dos estudantes que 
exercerem as seguintes profissões: (Incluído pela Lei 
no 12.202, de 2010)

l – professor em efetivo exercício na rede pública 
de educação básica com jornada de, no mínimo, 20 
(vinte) horas semanais, graduado em licenciatura; e 
(Incluído pela Lei no 12.202, de 2010)

II – médico integrante de equipe de saúde da fa-
mília oficialmente cadastrada, com atuação em áreas e 
regiões com carência e dificuldade de retenção desse 
profissional, definidas como prioritárias pelo Ministério 
da Saúde, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei 
no 12.202, de 2010)

§ 1o (VETADO) (Incluído pela Lei no 12.202, de 
2010)

§ 2o O estudante que já estiver em efetivo exer-
cício na rede pública de educação básica com jornada 
de, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais, por ocasião 
da matrícula no curso de licenciatura, terá direito ao 
abatimento de que trata o caput desde o início do cur-
so. (Incluído pela Lei no 12.202, de 2010)

§ 3o
 O estudante graduado em Medicina que op-

tar por ingressar em programa credenciado Medicina 
pela Comissão Nacional de Residência Médica, de que 
trata a Lei no 6.932, de 7 de julho de 1981, e em espe-
cialidades prioritárias definidas em ato do Ministro de 
Estado da Saúde terá o período de carência estendido 
por todo o período de duração da residência médica. 
(Incluído pela Lei no 12.202, de 2010)

§ 4o
 O abatimento mensal referido no caput será 

operacionalizado anualmente pelo agente operador do 
Fies, vedado o primeiro abatimento em prazo inferior a 1 
(um) ano de trabalho. (Incluído pela Lei no 12.202, de 2010)

§ 5o No período em que obtiverem o abatimento do 
saldo devedor, na forma do caput, os estudantes ficam 
desobrigados da amortização de que trata o inciso V do 
caput do art. 5o. (Incluído pela Lei no 12.202, de 2010)

§ 6o O estudante financiado que deixar de atender 
às condições previstas neste artigo deverá amortizar a 
parcela remanescente do saldo devedor regularmen-
te, na forma do inciso V do art. 5o. (Incluído pela Lei no 
12.202, de 2010)
....................................................................................

PARECER No , DE 2011

Da Comissão de Gestão e Política da 
Educação, sobre o Projeto de Lei do Senado 
Jovem no 17, de 2011, do Jovem Senador 
Matheus Oliveira Faria, que altera a Lei no 
10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe 
sobre o Fundo de Financiamento ao Estu-
dante do Ensino Superior, para dispor sobre 
a dedução de saldo devedor junto ao Fundo 
pelo exercício de função pública.

Relator: Ivan Aquino de Araújo Brito

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado Jovem no 17, de 2011, 
determina que o Fundo de Financiamento ao Estudan-
te do Ensino Superior (FIES) poderá abater mensal-
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mente, na forma do regulamento, 1,00% (um inteiro 
por cento) do saldo devedor consolidado, incluídos os 
juros devidos no período e independentemente da data 
de contratação do financiamento, dos estudantes que 
exercerem função pública não remunerada no âmbito 
da administração pública federal, estadual, municipal 
e do Distrito Federal, direta ou indireta, especialmente 
criada para o treinamento em serviço de futuros profis-
sionais de nível superior e a qualificação dos serviços 
públicos prestados à população.

Ao justificar sua iniciativa, o autor afirma que, em 
razão da dificuldade de pagar as parcelas devidas ao 
Fies, vários estudantes desistem precocemente de 
cursar o ensino superior. Em parte, isso se deveria à 
dificuldade desses estudantes para encontrar empre-
go, especialmente por serem inexperientes.

Por acreditar que a qualificação de nossos jo-
vens em nível superior deve constituir verdadeira prio-
ridade no País, o autor argumenta que é necessário 
facilitar a forma do pagamento das mensalidades do 
Fies, inclusive para compensar a omissão do Estado 
brasileiro no tocante à obrigação de oferecer educa-
ção para todos.

II – Análise

Conforme o disposto no Regimento Interno do 
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e 
emitir parecer sobre a presente matéria.

O Fies já é amplamente conhecido. Trata-se de 
importante mecanismo de financiamento de estudos 
superiores no País, ainda mais considerando-se a di-
ficuldade dos jovens para ingressarem em universida-
des públicas. Entretanto, muitos alunos têm dificuldade 
de pagar as mensalidades e nem sempre conseguem 
emprego após se formar.

Já existe a previsão para que estudantes de licen-
ciatura ou medicina possam pagar seus débitos com o 
Fies por meio da prestação de serviços ao setor públi-
co. Por que não estender esse beneficio a estudantes 
de outras áreas? Engenheiros e arquitetos, por exem-
plo, poderiam dar uma excelente contribuição ao País, 
para a construção da infraestrutura requerida para os 
grandes eventos esportivos, como a Copa e as Olim-
píadas. Se estendermos o beneficio a algumas áreas, 
consideradas como prioritárias para o desenvolvimen-
to do País, como infraestrutura, saúde e assistência 
social, haveria beneficio tanto para os alunos quanto 
para o setor público.

III – Voto

Em face do exposto o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado Jovem no 17, de 2011, com 
a seguinte:

EMENDA NO 1

Inclua-se a expressão “nas áreas de infraestrutura, 
saúde e assistência social” após a expressão “futuros 
profissionais de nível superior” no inciso III do art. 6o-B 
da Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, nos termos 
do Projeto de Lei do Senado Jovem no 17, de 2011.

Sala da Comissão, 17 de novembro de 2011. – 
Matheus Oliveira Faria, Presidente – Ivan Aquino de 
Araújo Brito, Relator. 

PROJETO DE LEI DO SENADO JOVEM  
N° 18 , DE 2011

Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, para incluir, 
entre os princípios orientadores do dever 
do Estado com a educação, a garantia de 
alocação de recursos orçamentários sufi-
cientes à consecução de padrão de quali-
dade do ensino.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 4° da Lei n° 9.394, de 20 de dezem-

bro de 1996, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 4°  ..................................................
XI – garantia de alocação, no âmbito de 

cada sistema de ensino, de recursos orçamen-
tários suficientes para a consecução do padrão 
de qualidade previsto no inciso IX, inclusive 
para a formação permanente dos professores.

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

Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O Estado brasileiro ainda investe pouco na área da 
educação. Com isso, há menos escolas e vagas do que 
realmente se precisa e as que existem nem sempre contam 
com professores adequadamente capacitados para o en-
sino, uma situação que gera desinteresse entre os alunos.

Para mudar essa realidade, proponho maior in-
vestimento em educação em todas as esferas de go-
verno, na construção de escolas e na formação dos 
professores – neste caso na oferta de cursos para que 
esses profissionais sejam mais capazes de ensinar.

Todos sabemos que a educação é a base de tudo 
– o caminho para se conquistar algo na vida. É através 
dela que obtemos conhecimento e aprendizado para 
tudo na vida, da ciência à religião.

Hoje, a formação de um bom profissional exige 
educação, pois com ela há maior chance de ingresso 
no mercado de trabalho, principalmente para pessoas 
de baixa renda. Assim, educar é importante para evi-
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tar que as pessoas entrem em caminho errado, como 
a criminalidade. Por isso, diz-se que a educação, ao 
mesmo tempo em que forma bons profissionais, forma 
também bons cidadãos.

Com base nesses argumentos, concluímos que 
a educação é, sem dúvida, a porta para a melhoria do 
País. Com mais educação de qualidade, o Brasil deixará 
de ser um país emergente para se tomar uma grande 
potência, com pessoas mais capacitadas. Ademais, terá 
uma sociedade participativa, constituída por cidadãos 
altamente críticos, capazes de escolher o melhor para 
si e para o bem de todos.

É bom observar, ainda, que, com a educação é 
possível acabar com a fome, que ainda não foi extin-
ta. É possível, também, formar melhores políticos e, 
consequentemente, um governo e um país melhores.

Com pessoas mais aptas ao trabalho, o Brasil terá 
mais gente trabalhando, melhor renda e poderá aumentar 
suas riqueza (produto interno bruto) e a arrecadação de 
impostos. Além disso, melhorará a capacidade do gover-
no de investir em áreas como saúde e segurança, erra-
dicação do analfabetismo, da fome, da falta de moradia.

Somente quando acabarmos com tudo isso, po-
deremos dizer que o Brasil é um país de primeiro mun-
do, socialmente justo. E, certamente, a educação é o 
ponto de partida para esse sonho, o começo de tudo.

Por achar que este projeto é importante para a 
concretização desse sonho, peço aos jovens colegas 
que o aprovem. 

Sala das Sessões, – Jovem Senador Ivan Brito

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

....................................................................................
Art. 4º O dever do Estado com educação escolar 

pública será efetivado mediante a garantia de:
I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusi-

ve para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
II – universalização do ensino médio gratuito; 

(Redação dada pela Lei n° 12.061, de 2009)
III – atendimento educacional especializado gra-

tuito aos educandos com necessidades especiais, pre-
ferencialmente na rede regular de ensino;

IV – atendimento gratuito em creches e pré-es-
colas às crianças de zero a seis anos de idade;

V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, 
da pesquisa e da criação artística, segundo a capaci-
dade de cada um;

VI – oferta de ensino noturno regular, adequado 
às condições do educando;

VII – oferta de educação escolar regular para 
jovens e adultos, com características e modalidades 
adequadas às suas necessidades e disponibilidades, 
garantindo-se aos que forem trabalhadores as condi-
ções de acesso e permanência na escola;

VIII – atendimento ao educando, no ensino funda-
mental público, por meio de programas suplementares 
de material didático-escolar, transporte, alimentação 
e assistência à saúde;

IX – padrões mínimos de qualidade de ensino, 
definidos como a variedade e quantidades mínimas, 
por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvi-
mento do processo de ensino-aprendizagem;

X – vaga na escola pública de educação infantil ou 
de ensino fundamental mais próxima de sua residência a 
toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) 
anos de idade. (Incluído pela Lei n° 11.700, de 2008).
....................................................................................

PARECER N° , DE 2011

Da Comissão de Gestão e Política da 
Educação, sobre o Projeto de Lei do Senado 
Jovem n° 18, de 2011, do Jovem Senador Ivan 
Brito, que “altera a Lei n° 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, que estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional, para incluir, 
entre os princípios orientadores do dever do 
Estado com a educação, a garantia de alocação 
de recursos orçamentários suficientes à con-
secução de padrão de qualidade do ensino”.

Relator: George Breno dos Anjos Queirós

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado Jovem n° 18, de 
2011, inclui, entre os princípios orientadores do dever 
do Estado com a educação, a garantia de alocação de 
recursos orçamentários suficientes à consecução de 
padrão de qualidade do ensino.

Ao justificar sua iniciativa, afirma o autor que o Es-
tado brasileiro ainda investe pouco na área da educação, 
o que acarreta deficiência na oferta de vagas pelas esco-
las e falta de capacitação adequada para os professores.

Acredita que, para mudar essa realidade, é es-
sencial haver maior investimento em educação em to-
das as esferas de governo, na construção de escolas 
e na formação dos professores.

II – Análise

Conforme o disposto no Regimento Interno do 
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e 
emitir parecer sobre a presente matéria.

A educação no País precisa de mais investimentos 
na área. Só assim será possível não só construir escolas, 
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mas também reformá-las, ampliá-las e garantir um padrão 
adequado de qualidade do ensino. Será possível, tam-
bém, fomentar a formação permanente dos professores.

O projeto requer apenas uma emenda de reda-
ção para ajustá-lo ao caput.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado Jovem n° 18, de 2011, com 
a seguinte emenda de redação:

EMENDA N° 1

Suprima-se, do inciso XI do art. 4º da Lei n° 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, nos termos do art. 1º do 
Projeto de Lei do Senado Jovem n° 18, de 2011, a ex-
pressão “garantia de”.

Sala da Comissão, 17 de novembro de 2011. – 
Matheus Oliveira Faria, Presidente – George Breno 
dos Anjos Queirós, Relator.

PROJETO DE LEI DO SENADO JOVEM  
N° 19, DE 2011

Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que “estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, para incluir progra-
mas de avaliação seriada anual nos proces-
sos seletivos das universidades públicas”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 51 da Lei n° 9.394, de 20 de dezem-

bro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 51.  ................................................
Parágrafo único. O ingresso nas universida-

des e instituições de educação superior federais 
será feito com base em programas de avaliação 
seriada, realizados mediante a aplicação de pro-
vas ao final de cada ano do ensino médio.” (NR)

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

No Brasil, o vestibular é a porta de entrada para 
as principais universidades. Ele conduz o aluno do 
terceiro ano do ensino médio à graduação, ou, como 
acontece na maioria dos casos, impede essa ligação. 
Na verdade, na forma como está, exige-se que o alu-
no memorize uma série de conteúdos desde o ensino 
fundamental até o ensino médio, o que produz tensão, 
ansiedade e, quase sempre, frustração.

Esse processo seletivo, entretanto, pode – e deve 
– mudar, pois há outros meios de avaliação menos da-
nosos e mais equitativos. Lembramos, a propósito, que 
um estudante da rede particular de ensino tem 44 horas-
-aulas semanais, enquanto os alunos da rede pública, 

que representam 80% dos estudantes brasileiros, têm 
que repassar todos os diversos conteúdos em apenas 25 
horas-aulas semanais. Parece evidente, portanto, que o 
vestibular acaba por favorecer uma minoria já privilegiada.

A adoção do modelo de ingresso ora proposto 
tem como vantagem maior o acesso mais justo e igua-
litário à universidade. Independentemente de estudar 
em escola pública ou privada, o estudante terá mais 
chances de cursar uma graduação, visto que todos os 
anos ele passará por uma avaliação que será elabora-
da conforme o nível do ensino brasileiro.

Além disso, o processo sugerido acaba com a 
chamada “tensão pré-vestibular”. Sabe-se que, quando 
um estudante chega ao terceiro ano do ensino médio, 
muitos problemas começam a aparecer, como a pressão 
exercida pela família e, até mesmo, pela escola para que 
obtenha aprovação no vestibular. Tudo isso faz com que 
o estudante fique ansioso e chegue exaurido às provas.

Acreditamos que o estudante poderá ver a ava-
liação proposta como um incentivo para seus estudos. 
Ademais, poderá fazer a prova na sua própria cidade, 
sem cansaço nem despesas com ônibus e alimentação.

Por essas razões, esperamos contar com o apoio 
dos jovens senadores para a aprovação deste projeto. 

Sala das Sessões, – Jovem Senadora Jéssica 
Renata G. Perez.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

....................................................................................
Art. 51. As instituições de educação superior 

credenciadas como universidades, ao deliberar sobre 
critérios e normas de seleção e admissão de estudan-
tes, levarão em conta os efeitos desses critérios sobre 
a orientação do ensino médio, articulando-se com os 
órgãos normativos dos sistemas de ensino.
....................................................................................

PARECER N° , DE 2011

Da Comissão de Gestão e Política da 
Educação, sobre o Projeto de Lei do Senado 
Jovem n° 19, de 2011, da Jovem Senadora 
Jéssica Renata Gomes Perez, que “altera 
a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para incluir programas 
de avaliação seriada anual nos processos 
seletivos das universidades públicas”.

Relatora: Samara Locatelli Barbosa

DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL312



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 13 53469 

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado Jovem n° 19, de 
2011, visa alterar o processo seletivo das instituições 
públicas de ensino superior, implantando programas 
de avaliação seriada anual.

A autora argumenta que, da forma como atual-
mente são selecionados os alunos das universidades 
públicas, por meio do chamado vestibular, exige-se dos 
candidatos a memorização de uma série de conteú-
dos do ensino fundamental e do ensino médio, o que 
produz tensão, ansiedade e, quase sempre, frustração.

Com um modelo seriado, privilegia-se o acesso 
mais justo e igualitário à universidade, pois, indepen-
dentemente de estudar em escola pública ou privada, 
o estudante passaria por uma avaliação elaborada 
conforme o nível do ensino brasileiro.

II – Análise

Conforme o disposto no Regimento Interno do 
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e 
emitir parecer sobre a presente matéria.

O mestre Paulo Freire já falava do conceito de 
“educação bancária”, em que os mestres “depositam” 
os conteúdos nos alunos. Hoje, o vestibular é o banco 
que cobra os juros dessa conta, de maneira extrema-
mente desigual.

Os estudantes da rede pública representam 80% 
dos alunos no País. Em média, os alunos da rede pri-
vada têm mais de um terço da carga horária dos alu-
nos da rede pública. Por isso, de pronto, levam grande 
vantagem no vestibular.

O projeto pretende atacar esse problema, de 
modo a permitir que os exames de acesso ao ensino 
superior sejam feitos de forma seriada. Assim, os alu-
nos não ficam sujeitos a uma única avaliação, suavi-
zando a pressão que sofrem.

Entretanto, não seria conveniente limitar o in-
gresso nas instituições federais aos exames seriados. 
É preciso garantir a manutenção de outras formas de 
acesso, mediante o vestibular tradicional ou o Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM), para os candida-
tos que já tenham concluído o ensino médio ou que 
desejem concorrer de outra forma.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado Jovem n° 19, de 2011, com 
a seguinte emenda:

EMENDA N° 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 51 da Lei n° 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, nos termos do art. 
1° do Projeto de Lei do Senado Jovem n° 20, de 2011, 
a seguinte redação:

“Parágrafo único. O ingresso nas univer-
sidades e instituições de educação superior 
federais incluirá programas de avaliação seria-
da, realizados mediante a aplicação de provas 
ao final de cada ano do ensino médio.” (NR)

Sala da Comissão, 17 de novembro de 2011. 
– Matheus Oliveira Faria, Presidente – Samara L. 
Barbosa, Relatora.

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 20, DE 2011

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, para assegurar a presença de 
professores devidamente qualificados nas 
redes públicas de ensino.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O inciso IX do art. 4° da Lei n° 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 4°  ..................................................
 ..............................................................
IX — padrões mínimos de qualidade de 

ensino, definidos como a variedade e quanti-
dade mínimas, por aluno, de insumos indis-
pensáveis ao desenvolvimento do processo 
de ensino-aprendizagem, incluindo docentes 
qualificados, nos termos do art. 62 desta Lei.

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

Art. 2° Esta Lei entra em vigor da data de sua 
publicação.

Justificação

Um dos principais problemas da educação bra-
sileira é a falta de professores qualificados. Para su-
perar esse problema é preciso mais investimentos em 
educação, o que servirá também para que os jovens 
interajam mais e consigam buscar seus conhecimentos.

Como Jovem Senadora, acredito na contribui-
ção dos jovens para o futuro do País, por meio de sua 
maior participação no cenário político, na construção 
da ética e dos bons valores.

Assim, minha proposta é no sentido de alcançar 
uma educação que proporcione conhecimentos, com-
prometimento e responsabilidade, para que os jovens, 
como sujeitos ativos, atuem e façam a diferença na 
sociedade de forma justa e consciente. 

Sala das Sessões, – Jovem Senadora Adriele 
Henrique Souza.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional
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Art. 4°  ................................................................
IX – padrões mínimos de qualidade de ensino, 

definidos como a variedade e quantidade mínimas, por 
aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento 
do processo de ensino-aprendizagem.
....................................................................................

PARECER N°   , DE 2011

Da Comissão de Gestão e Política da 
Educação, sobre o Projeto de Lei do Senado 
Jovem n° 20, de 2011, da Jovem Senadora 
Adriele Henrique Souza, que altera a Lei n° 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, para asse-
gurar a presença de professores devidamente 
qualificados nas redes públicas de ensino.

Relator: Thalyta de Sousa Nascimento

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado Jovem n° 20, de 2011, 
altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para 
determinar padrões mínimos de qualidade de ensino. 
Para isso define variedade e quantidade mínimas, por 
aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento 
do processo de ensino-aprendizagem, incluindo do-
centes qualificados.

Ao justificar sua iniciativa, a autora afirma que a 
superação dos problemas da educação no Brasil depen-
de de investimento e da qualificação dos professores.

Acredita que é possível alcançar uma educação 
que proporcione conhecimentos, comprometimento e 
responsabilidade, habilitando os jovens para atuarem 
na sociedade de forma justa e consciente.

II – Análise

Conforme o disposto no Regimento Interno do 
Senado Jovem compete a esta Comissão discutir e 
emitir parecer sobre a presente matéria.

O projeto pretende assegurar professores quali-
ficados nas escolas, para que os alunos possam me-
lhorar seu nível de aprendizagem.

No entanto, não basta a qualificação formal para 
garantir a qualidade dos docentes. Há professores que 
têm domínio dos conteúdos a serem ministrados, mas 
não têm habilidade didática. É fundamental assegurar 
essa habilidade para o sucesso escolar dos estudantes.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela Aprovação do 
Projeto de Lei do Senado Jovem n° 20, de 2011.

Sala da Comissão, 17 de novembro de 2011. – 
Matheus Oliveira Faria, Presidente – Thalyta Nas-
cimento, Relatora.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – O Projeto de Lei do Senado Jovem 
n° 16, de 2011, que foi retirado pela autora e o Projeto 
de Lei do Senado Jovem n° 2, de 2011, que foi rejei-
tado, serão encaminhados ao Arquivo.

São as seguintes as matérias:

PROJETO DE LEI DO SENADO JOVEM 
Nº 2, DE 2011

Determina que as escolas do ensino 
médio público do País ofereçam curso pro-
fissionalizante para os alunos do terceiro 
ano, considerando as potencialidades ou 
necessidades do município onde se situem.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A fim de desenvolver a educação voltada 

para o mercado de trabalho, conforme prescreve o art. 
205 da Constituição Federal, as escolas do ensino mé-
dio da rede pública oferecerão curso profissionalizante 
para os alunos do terceiro ano do nível médio.

Parágrafo único. A definição dos cursos a serem 
oferecidos levará em consideração as potencialidades 
e as necessidades do município onde as escolas es-
tejam situadas.

Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Com este projeto, propomos a implementação 
de cursos profissionalizantes nas escolas públicas do 
ensino médio do País, no intuito de fazer cumprir o que 
diz a Constituição Federal no seu art. 205, que norteia 
a educação brasileira. A oferta desses cursos profis-
sionalizantes terá como objetivo a preparação para o 
mercado de trabalho dos jovens que estão concluindo 
o ensino médio. A ideia é de que esses cursos sejam 
oferecidos no horário oposto ao das aulas habituais, sem 
gerar ônus às demais disciplinas do currículo tradicional.

Defendemos que a escolha dos cursos com essa 
finalidade leve em consideração, primeiramente, as ne-
cessidades de cada município quanto à absorção dos 
alunos egressos do último ano do ensino médio. Em 
segundo lugar, entendemos ser relevante que ela se 
faça com base no perfil de cada nova turma do terceiro 
ano. Julgamos oportuno, ainda, que a realização desse 
projeto aproveite parte da renda advinda dos royalties 
do petróleo destinados a cada estado da Federação.

Acreditamos que esse é um modo de desen-
volver o ensino básico das escolas públicas brasilei-
ras, visando à melhoria do ensino e à elevação do ín-
dice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 
Com isso, a educação do País se desenvolverá mais 
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rapidamente e será mais valorizada em relação aos 
demais países.

Ressaltamos que este projeto busca colocar em 
prática a premissa da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação de ser a preparação básica para o trabalho 
uma das finalidades do ensino médio.

Eis a razão porque o apresentamos e, desde 
já, esperamos contar com o apoio de todos os pre-
sentes para a sua aprovação.

Sala das Sessões, – Jovem Senador Orlei Ja-
cinto Pereira.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

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

CAPÍTULO III 
Da Educação, da Cultura e do Desporto

Seção I 
Da Educação

Art. 205. A educação, direito de todos e dever 
do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exer-
cício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
....................................................................................

PROJETO DE LEI DO SENADO JOVEM  
N° 16, DE 2011

Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, para permitir 
a realização de atividades de reforço es-
colar e aprofundamento de conteúdos no 
ensino médio.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 36 da Lei n° 9.394, de 20 de dezem-

bro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 36.   ...............................................
V – a critério dos sistemas de ensino, 

ouvida a comunidade escolar, a carga horária 
diária poderá ser acrescida de um período de 
atividades a título de reforço escolar, aprofun-
damento de conteúdos de interesse dos alu-
nos e preparação para exames de acesso à 
educação superior.

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

Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Ainda que o acesso à educação pública, no Brasil, 
tenha melhorado significativamente, o nível do ensino 
disponível não prepara o jovem para concorrer a uma 
vaga numa universidade pública, nem o auxilia, como 
deveria, na obtenção de um emprego. Em parte, isso 
deve aos próprios conteúdos trabalhados nas aulas. 
Sem nada de novo a esse respeito, o aluno perde o 
interesse pela escola.

Para melhorar esse quadro, é preciso que os re-
cursos da educação sejam aplicados de forma inteligen-
te, tanto nas escolas e centros educacionais públicos 
como na formação de novos professores. Só assim o 
gasto com educação será considerado um investimento.

Há uma infinidade de formas de aplicar esses 
recursos e aumentar o interesse dos estudantes. En-
tre elas, imaginamos que seriam muito oportunas: a 
implantação, em escolas públicas, de cursos técnicos 
visando preparar os jovens para o mercado de trabalho; 
a inovação curricular que, preservando a base comum 
a ser seguida em todo o País, permita a adequação 
a cultura e aos costumes de cada região; a avaliação 
sistemática enfocada na aprendizagem dos alunos e 
na eficácia dos métodos de ensino adotados.

Ainda em relação ao currículo, há espaço para o 
uso de metodologias de ensino que abordem assuntos 
importantes no nosso cotidiano, como a preservação do 
meio ambiente de forma mais prática e atrativa para os 
alunos; a oferta de atividades extracurriculares diver-
sificadas, para que o aluno descubra suas aptidões e 
dificuldades e possa escolher de modo mais tranquilo 
sua futura profissão; a implantação de currículo dife-
renciado para os alunos do último ano do ensino mé-
dio, a fim de prepará-los para os exames de acesso a 
educação superior, enfatizando os assuntos abordados 
nessas provas com aplicação periódica de simulados, 
inclusive por professores especializados nessa área, 
sem esquecer, os projetos de reforço escolar.

Não se pode pensar nesse desafio sem contrata-
ção de mais professores, sem o redesenho da estrutura 
e dos espaços físicos escolares usados na formação, 
sem a reforma do espaço físico das escolas públicas. 
Enfim, sem um conjunto de ações voltadas a oferecer 
mais comodidade nas escolas, com disponibilização 
de equipamentos multidisciplinares diversificados para 
melhorar a pratica do ensino da forma mais dinâmica 
possível.

Mesmo que a educação tenha tido melhoras signi-
ficativas nos últimos anos, ainda não é o suficiente para 
que possamos dizer que o ensino público brasileiro é 
bom. Tenho certeza de que muitos jovens passam por 
dificuldades quando chegam ao último ano do ensino 
médio e tem de fazer a prova do Enem, o vestibular e 
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conseguir um emprego. Isso se deve ao fato de a edu-
cação pública ainda ter muitas falhas, tanto no currí-
culo educacional como na estrutura de cada entidade 
de ensino e na escolha dos professores, fazendo com 
que o ensino básico seja realmente básico.

De fato, as pesquisas mais recentes revelam que 
a educação brasileira ainda não é satisfatória. Seu fra-
co desempenho contribui para que o Brasil ocupe o 
67° lugar no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
em 2009, de acordo com a Organização das Nações 
Unidas (ONU). Uma posição nada boa se comparada 
com os demais países.

Ainda que esses dados preocupem, as taxas de 
repetência escolar e de analfabetismo no Brasil vêm 
diminuindo. Esses indicadores nos mostram que o pro-
blema, mesmo sendo complexo, pode ser resolvido. E 
a melhor forma de resolvê-lo é mediante o aumento do 
investimento na educação e por outros meios, como a 
implementação de um currículo escolar mais diversi-
ficado e atrativo para os alunos, para que possamos 
oferecer a todos um ensino de qualidade.

Esperando que os jovens colegas compartilhem 
do nosso sentimento em relação ao futuro do País, 
pedimos o seu apoio para a aprovação deste projeto. 

Sala das Sessões, – Jovem Senadora Eliane 
de Aquino.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

....................................................................................
Art. 36. O currículo do ensino médio observará 

o disposto na Seção I deste Capítulo e as seguintes 
diretrizes:

I – destacará a educação tecnológica básica, a 
compreensão do significado da ciência, das letras e 
das artes; o processo histórico de transformação da 
sociedade e da cultura; a língua portuguesa como ins-
trumento de comunicação, acesso ao conhecimento e 
exercício da cidadania;

II – adotará metodologias de ensino e de avalia-
ção que estimulem a iniciativa dos estudantes;

III – será incluída uma língua estrangeira moder-
na, coma disciplina obrigatória, escolhida pela comu-
nidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, 
dentro das disponibilidades da instituição;

IV – serão incluídas a Filosofia e a Sociologia 
coma disciplinas obrigatórias em todas as séries do 
ensino médio. (Incluído pela Lei n° 11.684, de 2008) 

§ 1° Os conteúdos, as metodologias e as formas 
de avaliação serão organizados de tal forma que ao 
final do ensino médio o educando demonstre:

I – domínio dos princípios científicos e tecnoló-
gicos que presidem a produção moderna;

II – conhecimento das formas contemporâneas 
de linguagem;

§ 3° Os cursos do ensino médio terão equivalên-
cia legal e habilitarão ao prosseguimento de estudos.
....................................................................................

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Feito esse comunicado, convido 
agora para fazer uso da palavra, como orador inscrito, 
o Senador Anibal Diniz, que permutou com o Senador 
Cristovam Buarque.

Com a palavra V. Exª, Senador Anibal.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidenta, Senadora Vanessa Grazziotin, Srs. Sena-
dores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Se-
nado, volto hoje à tribuna do Senado, de certa forma 
constrangido, para falar de um assunto extremamente 
preocupante a que, infelizmente, as nossas autorida-
des federais ainda não deram a devida importância.

Estou falando da iminência de uma crise huma-
nitária internacional que temos exaustivamente levado 
ao conhecimento do Ministério da Justiça, do Ministé-
rio das Relações Exteriores, do Ministério da Defesa 
e do Departamento de Imigração, mas, para o nosso 
completo desapontamento, não temos sido levados 
em consideração.

Tanto eu quanto o Senador Jorge Viana e o pró-
prio Governador do Acre, Tião Viana, que esteve há 
poucos dias em reunião de trabalho com o Ministro da 
Justiça, manifestamos nossa preocupação com o au-
mento assustador do número de haitianos que chegam 
a cada final de semana para se refugiar no Município 
de Brasiléia, no Estado do Acre, bem na fronteira com 
o departamento de Pando, da República da Bolívia.

Na semana passada, era 600 o número de hai-
tianos contabilizados pela Secretaria de Estado de 
Justiça e Direitos Humanos.

Ontem pela manhã, o número já havia subido 
para 724, podendo hoje esse número ter se aproximado 
de 800, com o ritmo de chegada desses haitianos em 
busca de um trabalho para ajudar seus familiares que 
ficaram em situação de penúria em seu país de origem.

Desde o terremoto de janeiro de 2010, a situa-
ção de crise e desassistência das famílias haitianas 
só piorou. Diante dessa situação, as famílias têm se 
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mobilizado com o objetivo de transferir para o Brasil 
seus profissionais mais qualificados, aquelas pesso-
as que dominam algum ofício com o qual possam se 
inserir no mercado de trabalho aqui no Brasil.

A maioria dos que chegam ao Brasil informa que 
deixou suas famílias endividadas na esperança de 
encontrar trabalho e renda no Brasil, onde eles têm 
notícias de que são bem recebidos e contam com a 
solidariedade humanitária do hospitaleiro povo acre-
ano e brasileiro.

No mês de abril, o Alto Comissário das Nações 
Unidas para Refugiados, com sede na Argentina, to-
mou conhecimento da situação e começou a tarefa 
de reconhecimento dos haitianos que se encontravam 
passando fome em Iñapari e que haviam sido expulsos 
pelas polícias do Brasil e da Bolívia.

Alguns desses imigrantes partem em navios de 
Porto Príncipe, capital do Haiti, atravessam o Mar do 
Caribe e desembarcam no Panamá, de onde seguem 
para o Equador e depois para o Peru. De ônibus, táxis e 
até mesmo a pé, partem dos portos de Lima e seguem 
pela rodovia Interoceânica rumo ao Brasil, entrando 
por Assis Brasil ou Brasiléia, no Acre.

No Brasil, por razões humanitárias, os haitianos 
ganham protocolo de refugio, autorização para obter 
CPF e a Carteira de Trabalho, mas na Bolívia não con-
tam com a mesma tolerância e são expulsos e tam-
bém extorquidos por policiais e outros funcionários do 
governo boliviano.

A maior parte dos refugiados é de jovens entre 
20 e 30 anos, basicamente estudantes cujas famílias 
tomam dinheiro emprestado para transportá-los até o 
Brasil. A viagem deles ao Brasil chega a custar US$ 1 
mil, obtidos com a ajuda de parentes. Eles fazem todo 
esse investimento familiar em busca de uma oportuni-
dade de trabalho no Brasil.

A rota que a maioria dos haitianos tem escolhi-
do é extremamente cansativa e perigosa, saindo do 
Haiti para a República Dominicana, Panamá, Equador, 
Peru e Bolívia até chegar ao Brasil. Na República Do-
minicana, há notícias de que eles são extremamente 
hostilizados e que um hospital de uma pequena cidade 
está completamente lotado de haitianos.

Eles denunciam que a ajuda humanitária organi-
zada pela ONU é desviada pela elite política e militar 
e que as prometidas obras de reconstrução do Haiti 
após os terremotos de janeiro de 2010 até hoje não 
começaram. A situação do país encontra-se tão caótica 
quanto nos primeiros meses após a tragédia. 

Devido a esse grande número de haitianos em 
Brasiléia, a situação está insuportável tanto para o Go-

verno do Estado quanto para a Prefeitura de Brasiléia, 
que fica na fronteira com a Bolívia. Está insuportável 
pela absoluta falta de condição. Imaginem que, num 
ambiente que teria condição de abrigar oitenta, cem 
haitianos, há trezentos. O número de haitianos hoje 
em Brasiléia, uma pequena cidade com cerca de 13 
mil habitantes, é de oitocentos. São 800 haitianos na 
cidade à procura de ajuda. 

A Prefeita Leila Galvão confessa que já não sabe 
o que fazer, porque as unidades de saúde e outros 
equipamentos de assistência à população local são 
insuficientes para atender um contingente tão grande 
de haitianos que chegam toda semana. Até aqui, tem 
prevalecido o espírito de solidariedade humana e a 
hospitalidade das famílias daquele Município. Mas as 
autoridades locais e do Estado temem que a qualquer 
momento comecem a acontecer incidentes e isso pos-
sa desembocar numa crise humanitária de consequ-
ências imprevisíveis.

Hoje pela manhã, consegui falar por telefone com 
as Ministras Ideli Salvatti, das Relações Institucionais, 
e Maria do Rosário, dos Direitos Humanos, para ex-
por a gravidade da situação e propor a instalação de 
uma sala de emergência interministerial para tratar do 
problema. É preciso um trabalho executivo que ava-
lie todos os aspectos dessa realidade para uma ação 
coordenada de Governo.

Não estamos propondo solução. Estamos propon-
do que seja encontrada uma solução, e compete aos 
órgãos do Governo Federal se debruçar sobre esse 
assunto para encontrar uma saída. 

Trata-se de um assunto diplomático. Estamos 
diante de um problema de extrema gravidade. O número 
de haitianos que estão deixando o Haiti rumo ao Brasil 
todo dia aumenta, porque eles não têm perspectiva em 
seu país, um país destruído pelo terremoto, por toda 
a sorte intempéries da natureza, mas que também 
vive um desgoverno. As obras de reconstrução não 
aconteceram; os jovens não têm em que se ocupar, 
por isso deixam o país. 

O Brasil os tem recebido por ser um País de espí-
rito solidário, pela sua maneira hospitaleira ao receber 
os estrangeiros, mas é preciso discutir uma estratégia 
para tratar desse problema, e, infelizmente, até o mo-
mento, o Governo Federal não se manifestou a respeito. 
Só o Governo do Acre tem feito esforços no sentido 
de garantir alimentação e hospedagem para esses 
haitianos todos os dias, mas os recursos são finitos. 
O Governo do Estado é muito pequeno e a Prefeitura 
de Brasiléia, menor ainda para atender esse problema.
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Então precisamos de um posicionamento das 
autoridades federais, do Ministério das Relações Ex-
teriores, do Ministério da Defesa, do Ministério da 
Justiça, da Secretaria de Relações Institucionais do 
Governo, do próprio Ministério dos Direitos Humanos. 
Esperamos que haja, urgentemente, uma reunião 
interministerial para tratar desse problema, porque, 
verdadeiramente, até agora, o Governo Federal não 
se manifestou a respeito. É como se o problema não 
estivesse acontecendo. Não é possível permanecer 
dessa forma, com um problema de tamanha gravidade 
diante de nossos olhos.

Os repórteres Luciano Martins e Altino Machado 
estiveram no local no último final de semana e escre-
veram uma longa reportagem sobre o assunto para o 
portal “Terra Magazine”. Pela fidelidade com que retra-
taram a situação, vale a pena levar ao conhecimento 
de todos alguns trechos dessa reportagem.

Gostaria, Srª Presidenta, de antemão, de pedir 
que este pronunciamento conste, na íntegra, nos Anais 
do Senado, porque é importante tomarmos uma posi-
ção a respeito de tudo que está acontecendo.

Diz a reportagem de Luciano Martins e Altino 
Machado:

Unflor completou dois anos de idade na 
semana passada, ganhou uma festa com bolo 
e presentes, mas ninguém sabe onde e em 
que condições ela vai viver seus próximos dias.

Unflor é uma das quinze crianças que 
vivem ao redor da praça central de Brasiléia, 
na fronteira do Brasil com a Bolívia, entre os 
mais de 800 refugiados haitianos. 

Eles deram esse número de oitocentos na re-
portagem, mas o número contabilizado ontem era de 
exatamente 724 refugiados.

Unflor é uma das protagonistas de um 
drama que tem tudo para se transformar rapida-
mente em uma crise humanitária internacional.

Unflor, na verdade, pode ser chamada de 
Enfleur ou Emflor, de acordo com o sotaque 
do interlocutor.

Conforme observa Damião Borges, fun-
cionário da Secretaria de Justiça e Direitos 
Humanos do governo do Acre e principal res-
ponsável pela rede de apoio que se criou por 
iniciativa de moradores de Brasiléia, os haitia-
nos são pessoas adaptáveis – ele diz –, ex-
tremamente resistentes, curiosas e dedicadas 
ao trabalho, mas têm alguma dificuldade com 
a disciplina.

Continua a reportagem:

As condições de vida do grupo melho-
raram depois que foram transferidos de um 
alojamento provisório no ginásio de esportes 
do Município de Epitaciolândia para o Hotel 
Brasiléia e algumas casas ao redor da praça, 
mas a chegada constante de novos refugia-
dos ameaça levar a cidade ao colapso. Ain-
da assim, dormem apertados em um espaço 
previsto para não mais do que 200 hóspedes.

No começo, há pouco mais de um ano, 
era um pequeno grupo de trabalhadores, entre 
eles alguns bastante qualificados, como Leonel 
Joseph, que, aos 34 anos, fala fluentemente 
cinco idiomas e conseguiu colocação como 
professor de espanhol e inglês em Rio Branco.

Ele atua como intérprete do grupo e via-
ja constantemente de Rio Branco a Brasiléia 
para conduzir um curso de português para os 
que chegaram depois. As primeiras colocações 
estimularam parentes e amigos a também en-
frentar a longa e penosa viagem do Haiti, via 
República Dominicana, Panamá, Equador, 
Peru e Bolívia, até chegar ao Brasil.

A maioria deles deixou suas famílias en-
dividadas com o financiamento da viagem, na 
esperança de procurar trabalho e renda no 
caminho, mas foi apenas no Brasil que encon-
traram alguma solidariedade.

Os haitianos relatam que foram seguida-
mente maltratados e extorquidos por policiais 
e autoridades aduaneiras em sua travessia 
pela Bolívia.

Segundo um dos porta-vozes do grupo, 
Wilson Bastien, pintor que tem conseguido tra-
balho para si e para alguns ajudantes, houve 
tentativas de estupro e praticamente todas as 
mulheres têm sido molestadas e submetidas a 
constrangimentos nos postos policiais da Bo-
lívia, com maior frequência na localidade cha-
mada Soberania, junto à fronteira com o Peru.

Os haitianos evitam atravessar a ponte 
sobre o Rio Acre, que liga Brasiléia a Cobija, 
capital do departamento boliviano de Pando.

Eles avisam os que estão a caminho para 
que escondam o dinheiro e objetos de valor. 
Os policiais bolivianos chegam a se apossar 
do dinheiro e das melhores roupas e sapatos 
que os haitianos carregam basicamente como 
bagagem.
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A presença de mulheres e crianças muito 
pequenas agrava o quadro. Apenas a solidarie-
dade dos moradores de Brasiléia tem evitado 
uma tragédia.

Hospedagem e alimentação têm sido 
asseguradas pelo Governo do Acre, mas o 
Itamaraty ainda não tomou medidas efetivas 
para organizar a recepção e um esquema de 
proteção.

Os líderes da comunidade haitiana que 
se formou no Acre dizem que eles querem 
apenas a oportunidade de trabalhar, para en-
viar dinheiro a suas famílias, uma vez que as 
condições de vida no Haiti apenas pioraram 
desde o terremoto de janeiro de 2010.

A ajuda humanitária organizada pela 
ONU é desviada pela elite política e militar, 
as prometidas obras de reconstrução não co-
meçaram até agora e o país continua tão de-
sorganizado como nos primeiros meses após 
a tragédia.

Enquanto isso, eles passam o tempo 
conversando na praça, jogando intermináveis 
partidas de futebol ou estudando. É o caso de 
Mathurin Thilidou, que estuda simultaneamente 
português, francês, espanhol, italiano e alemão 
num conjunto de apostilas surradas que leva 
consigo para todo lado.

Os poucos que ainda possuem algum di-
nheiro se comunicam com suas famílias pelo 
celular, e a maioria utiliza e-mail, na lan house 
de Alexandre Lima, criador do site noticioso 
www.oaltoacre.com.br, um dos apoiadores 
do grupo.

No sábado (10), quando os capoeiristas 
da escola Cordão de Ouro se apresentavam 
na praça, chegavam mais 61 haitianos e no 
domingo (11), com o novo contingente, o nú-
mero de refugiados subiu para 824, entre os 
quais, quase 20 crianças, como Unflor.

Vitória, a mais nova dessas crianças, já 
nasceu em Brasiléia na semana passada e 
outras 15 mulheres esperam bebês para as 
próximas semanas e meses.

Algumas estão sendo atendidas com ali-
mentação e cuidados apropriados na creche 
local, mas a capacidade de acolhimento da 
cidade está próxima do esgotamento.

Então, Sr. Presidente, Rodrigo Rollemberg, o que 
trago aqui para o conhecimento do Senado Federal é 

um assunto de extrema gravidade e que requer uma 
atenção especial das autoridades do Governo Federal. 

O Governo do Acre, por meio do Governador 
Tião Viana e do Secretário de Direitos Humanos e de 
Justiça, Nilson Mourão, tem feito a sua parte; a Pre-
feita Leila Galvão, do Município de Brasiléia, também 
tem feito a sua parte; os moradores dos Municípios de 
Brasiléia e Epitaciolândia têm feito além da sua parte 
porque do pouco que têm, têm ainda partilhado com 
esses irmãos haitianos que têm sido bem recebidos e 
têm sido acolhidos com toda a solidariedade. 

Mas é preciso que o nosso Governo Federal 
faça urgentemente uma reunião de trabalho, possa 
criar, montar uma sala de situação, para estudar esse 
problema a fundo porque não está só na presença 
desses haitianos no Município do Brasiléia, no nosso 
Estado, o Acre. O problema está na saída de milhares 
e milhares de haitianos do Haiti em busca de melho-
res condições de vida, que têm sofrido toda a sorte de 
humilhação por onde têm passado, na República Do-
minicana, no Panamá e na Bolívia, e têm encontrado 
acolhida no Brasil. 

Eles têm propalado isso para os seus parentes 
e, cada vez mais, um número maior de haitianos cer-
tamente se deslocará com destino ao Brasil. E nós 
precisamos encontrar uma saída. Talvez até estejamos 
diante de uma grande oportunidade porque são pes-
soas, profissionais qualificados que estão dispostos a 
trabalhar e estão sedentos por trabalhar, uma vez que 
não tiveram nenhuma chance de fazer isso no seu país. 

Então, o que nós propomos aqui é que imedia-
tamente as autoridades do Governo Federal, o Minis-
tério da Defesa, o Ministério das Relações Exteriores, 
o Itamaraty, e as nossas Ministras, Gleisi Hoffman e 
Ideli Salvatti, que estão diretamente ligadas à Presi-
denta Dilma Rousseff possam propor essa reunião 
de trabalho para que a gente encontre uma saída. As 
condições são muito precárias e tendem a se precari-
zar ainda mais, pois o Município de Brasiléia não tem 
como bancar e o Governo do Estado está no seu limi-
te também. Precisamos de uma atenção urgente do 
Governo Federal para tratar esse problema. 

Qual é a saída? Não sei, mas sei que não se 
pode, simplesmente, virar as costas para esse proble-
ma. Temos de encarar o problema de frente, fazer uma 
reunião de trabalho. Tenho certeza de que, a partir do 
momento em que fizermos uma reunião de trabalho 
interministerial, vamos encontrar a melhor saída para 
dar um tratamento adequado a esse problema que, 
certamente, vai ganhar repercussão internacional nos 
próximos dias. Hoje já é notícia nacional no Terra Ma-
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gazine. Certamente, esta semana será notícia no Jor-
nal Nacional. Depois, vai virar uma grande notícia que 
pode gerar algum desconforto para o nosso Governo. 

A gente precisa, até por uma questão humani-
tária, dar uma resposta a esse problema e diminuir o 
sofrimento dessas pessoas que já têm sofrido tanto 
com as catástrofes em seu país e precisam encontrar 
um meio de vida honesto e digno para poderem so-
breviver como seres humanos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Peço que o documento seja incluído na íntegra. 

(fora do microfone.)

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR ANIBAL DINIZ.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srs. Senado-
res, Srªs Senadoras, telespectadores da TV e ouvintes 
da Rádio Senado; volto hoje à tribuna do Senado, de 
certa forma constrangido, para falar de um assunto 
extremamente preocupante, que, infelizmente, nos-
sas autoridades federais ainda não deram a devida 
importância.

Estou falando da iminência de uma crise humani-
tária internacional, que temos exaustivamente levado 
ao conhecimento do Ministério da Justiça, do Ministé-
rio das Relações Exteriores, do Ministério da Defesa 
e do Departamento de Migração, mas, para o nosso 
completo desapontamento, não temos sido levados 
em consideração.

Tanto eu quanto o senador Jorge Viana e o próprio 
governador Tião Viana, que esteve há poucos dias em 
reunião de trabalho com o Ministro da Justiça^ manifes-
tamos nossa preocupação com o aumento assustador 
do número de haitianos que chegam a cada final de 
semana para se refugiar no município de Brasiléia, no 
Estado do Acre, bem na fronteira com o Departamento 
de Pando, da República da Bolívia.

Na semana passada, eram 600 o número de 
haitianos contabilizados pela Secretaria de Estado de 
Justiça e Direitos Humanos.

Ontem pela manhã, o número já havia subido 
para 724, podendo hoje esse número ter se aproximado 
de 800, com o ritmo de chegada desses haitianos em 
busca de um trabalho para ajudar seus familiares que 
ficaram em situação de penúria em seu país de origem.

Desde o terremoto de 2010, a situação de crise 
e desassistência das famílias haitianas só piorou.

Diante dessa situação, as famílias têm se mobi-
lizado com o objetivo de transferir para o Brasil seus 
profissionais mais qualificados, aquelas pessoas que 

dominam algum ofício com o qual podem se inserir no 
mercado de trabalho aqui no Brasil.

A maioria dos que chegam ao Brasil informa 
que deixou suas famílias endividadas na esperança 
de encontrar trabalho e renda no Brasil, onde têm 
notícias de que são bem recebidos e contam com a 
solidariedade humanitária do hospitaleiro povo acre-
ano e brasileiro.

No mês de abril, o Alto Comissário das Nações 
Unidas para Refugiados (ACNUR), com sede na Ar-
gentina, tomou conhecimento da situação e começou 
a tarefa de reconhecimento dos haitianos que se en-
contravam passando fome em Inapari, que haviam sido 
expulsos pelas polícias do Brasil e da Bolívia.

Esses imigrantes partem em navios de Porto 
Príncipe, capital do Haiti, atravessam o Mar do Caribe 
e desembarcam no Panamá, de onde seguem para o 
Equador e depois para o Peru. De ônibus, táxis e até 
mesmo a pé, partem dos portos de Lima e seguem 
pela Rodovia Interoceânica rumo ao Brasil, entrando 
por Assis Brasil ou Brasiléia, no Acre.

No Brasil, por razões humanitárias, os haitianos 
ganham protocolo de refugio, autorização para obter 
CPF e a Carteira de Trabalho, mas na Bolívia não. 
contam com a mesma tolerância e são expulsos ou 
extorquidos por funcionários do governo.

A maior parte dos refugiados é de jovens entre 
20 e 30 anos, basicamente estudantes, cujas famílias 
tomam dinheiro emprestado para transportá-los até o 
Brasil. A viagem deles ao Brasil chega a custar US$ 1 
mil, obtidos com a ajuda de parentes.

A rota que eles têm escolhido é extremamente 
cansativa e perigosa, saindo do Haiti para a República 
Dominicana, Panamá, Equador, Peru e Bolívia.

Eles denunciam que a ajuda humanitária organi-
zada pela ONU é desviada pela elite política e militar, e 
as prometidas obras de reconstrução do Haiti após os 
terremotos de janeiro de 2010 até hoje não começaram. 
A situação do país encontra-se tão caótica quanto nos 
primeiros meses após a tragédia.

A situação está insuportável para o Governo do 
Estado e para a prefeitura de Brasiléia na fronteira 
com a Bolívia.

A prefeita Leila Galvão confessa que já não sabe 
o que fazer, porque as unidades de saúde e outros 
equipamentos de assistência à população local são 
insuficientes para atender um contingente tão grande 
de haitianos.

Até aqui, tem prevalecido o espírito de solidarie-
dade humana e a hospitalidade das famílias daquele 
município. Mas as autoridades locais e do Estado te-
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mem que a qualquer momento comecem a acontecer 
incidentes e isso possa desembocar numa crise hu-
manitária de conseqüências imprevisíveis.

Os repórteres Luciano Martins e Altino Machado 
estiveram no local no último final de semana e escre-
veram uma longa reportagem sobre o assunto para o 
Portal Terra Magazine.

Pela fidelidade com que retrataram a situação, 
vale a pena levar ao conhecimento de todos alguns 
dos trechos dessa reportagem.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ANIBAL DINIZ EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

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

Luciano Martins Costa e Altino Machado

DIRETO DE BRASILÉIA (AC)

Unflor completou dois anos de idade na sema-
na passada, ganhou uma festa com bolo e presentes, 
mas ninguém sabe onde e em que condições ela vai 
viver seus próximos dias.

Unflor é uma das quinze crianças que vivem ao 
redor da praça central de Brasiléia (AC), na fronteira 
do Brasil com a Bolívia, entre os mais de 800 refugia-
dos haitianos.

Unflor é uma das protagonistas de um drama que 
tem tudo para se transformar rapidamente em uma 
crise humanitária internacional.

Unflor na verdade pode ser chamada de Enfleur 
ou Emflor, de acordo com o sotaque do interlocutor.

Conforme observa Damião Borges, funcionário 
da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Gover-
no do Acre e principal responsável pela rede de apoio 
que se criou por iniciativa de moradores de Brasiléia, 
os haitianos são pessoas adaptáveis, extremamente 
resistentes, curiosas e dedicadas ao trabalho, mas têm 
alguma dificuldade com a disciplina.

Leia mais:

EM BUSCA DE TRABALHO NO BRASIL,  
HAITIANOS PASSAM FOME NO PERU

Com país arrasado, Acre se torna rota para entrada 
de haitianos

Brasil viola tratados internacionais ao dificultar refúgio 
de haitianos

As condições de vida do grupo melhoraram depois 
que foram transferidos de um alojamento provisório 
no ginásio de esportes do Município de Epitaciolândia 

(AC) para o Hotel Brasiléia e algumas casas ao redor 
da praça, mas a chegada constante de novos refugia-
dos ameaça levar a cidade ao colapso. Ainda assim, 
dormem apertados em um espaço previsto para não 
mais do que 200 hóspedes.

No começo, há pouco mais de um ano, era um 
pequeno grupo de trabalhadores, entre eles alguns 
bastante qualificados, como Leonel Joseph, que aos 
34 anos fala fluentemente cinco idiomas e conseguiu 
colocação como professor de espanhol e inglês em 
Rio Branco.

Ele atua como intérprete do grupo e viaja cons-
tantemente a Brasiléia para conduzir um curso de 
português para os que chegaram depois. As pri-
meiras colocações estimularam parentes e amigos 
a também enfrentar a longa e penosa viagem do 
Haiti, via República Dominicana, Panamá, Equador, 
Peru e Bolívia.

A maioria deixou suas famílias endividadas com 
o financiamento da viagem, na esperança de procurar 
trabalho e renda no caminho, mas foi apenas no Brasil 
que encontraram alguma solidariedade.

Os haitianos relatam que foram seguidamente 
maltratados e extorquidos por policiais e autoridades 
aduaneiras em sua travessia pela Bolívia.

Segundo um dos porta-vozes do grupo, Wilson 
Bastien, pintor que tem conseguido trabalho para si e 
para alguns ajudantes, houve tentativas de estupro e 
praticamente todas as mulheres têm sido molestadas e 
submetidas a constrangimento nos postos policiais da 
Bolívia, com maior frequência na localidade chamada 
Soberania, junto à fronteira com o Peru.

Os haitianos evitam atravessar a ponte sobre o 
rio Acre, que liga Brasiléia a Cobija, capital do depar-
tamento boliviano de Pando.

Eles avisam os que estão a caminho para que 
escondam o dinheiro e objetos de valor. Os policiais 
bolivianos chegam a se apossar do dinheiro e das 
melhores roupas e sapatos que os haitianos carregam 
basicamente como bagagem.

A presença de mulheres e crianças muito peque-
nas agrava o quadro. Apenas a solidariedade dos mo-
radores de Brasiléia tem evitado uma tragédia.

Hospedagem e alimentação têm sido assegura-
das pelo Governo do Acre, mas o Itamaraty ainda não 
tomou medidas efetivas para organizar a recepção e 
um esquema de proteção.

Os líderes da comunidade haitiana que se formou 
no Acre dizem que eles querem apenas a oportunidade 
de trabalhar, para enviar dinheiro a suas famílias, uma 
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vez que as condições de vida no Haiti apenas pioraram 
desde o terremoto de janeiro de 2010.

A ajuda humanitária organizada pela ONU é des-
viada pela elite política e militar, as prometidas obras 
de reconstrução não começaram até agora e o país 
continua tão desorganizado como nos primeiros me-
ses após a tragédia.

Enquanto isso, eles passam o tempo conversan-
do na praça, jogando intermináveis partidas de futebol 
ou estudando. É o caso de Mathurin Thilidou, que es-
tuda simultaneamente português, francês, espanhol, 
italiano e alemão num conjunto de apostilas surradas 
que leva consigo para todo lado.

Os poucos que ainda possuem algum dinheiro se 
comunicam com suas famílias pelo celular, e a maioria 
utiliza e-mail, na lan house de Alexandre Lima, cria-
dor do site noticioso www.oaltoacre.com.br, um dos 
apoiadores do grupo.

No sábado (10), quando os capoeiristas da es-
cola Cordão de Ouro se apresentavam na praça, che-
gavam mais 61 haitianos e no domingo (11), com um 
novo contingente, o número de refugiados subiu para 
824, entre os quais quase 20 crianças como Unflor.

Vitória, a mais nova, nasceu em Brasiléia na 
semana passada e outras quinze mulheres esperam 
bebês para as próximas semanas e meses.

Algumas estão sendo atendidas com alimenta-
ção e cuidados apropriados na creche local, mas a 
capacidade de acolhimento da cidade está próxima 
do esgotamento.

A chamada grande imprensa compareceu a Epi-
taciolândia nos primeiros dias em que os primeiros 
grupos foram alojados no ginásio de esportes, mas 
a curiosidade jornalística foi se esvaindo conforme a 
situação se agravava.

A possibilidade de um colapso, com a eclosão 
de uma crise humanitária de graves proporções, au-
menta a cada dia.

Uma ação da Organização dos Estados Ameri-
canos, sempre bem relacionada com a Sociedade In-
teramericana de Imprensa, poderia inibir o tratamento 
criminoso que os migrantes recebem de autoridades 
corruptas na Bolívia.

Uma reportagem numa revista de circulação na-
cional poderia sensibilizar os organismos multilaterais 
para aliviar o sofrimento dos refugiados.

Enfim, uma ponte humanitária poderia fazer o en-
contro entre essa oferta de mão de obra e a demanda 
de construtoras em algumas cidades brasileiras.

Tudo que os haitianos querem é uma oportuni-
dade de trabalho.

Brasília ignora situação
Faz duas semanas que o Governador do Acre, 

Tião Viana (PT), se reuniu com o Ministro da Justiça, 
José Eduardo Cardozo, para anunciar que a ajuda es-
tadual aos refugiados haitianos será encerrada no dia 
30 de dezembro. O ministro prometeu articular uma 
reunião interministerial, mas até agora nada aconte-
ceu a partir de Brasília.

– Como o Acre não tem condição de cus-
tear sozinho as despesas da ajuda humanitária 
aos refugiados haitianos, o Governador Tião 
Viana reafirmou hoje (domingo) a disposição 
de suspender a assistência no final deste mês 
– disse o Senador Anibal Diniz (PT – AC).

Desde o começo do ano, o Governo do Acre 
implora apoio do Governo Federal para atender aos 
haitianos. O Ministério da Justiça sequer cumpriu a 
promessa de enviar uma comitiva ao Acre para tomar 
ciência do problema.

O governo estadual está arcando com R$1 milhão 
em socorro aos haitianos. Tião Viana disse ao Ministro 
da Justiça que o assunto não é exclusivo do Acre. Ele 
quer que a fronteira do Acre com a Bolívia seja reco-
nhecida como área de crise humanitária.

Na avaliação do Ministério Público Federal (MPF) 
no Acre, o Governo brasileiro viola tratados internacio-
nais ao barrar e dificultar a permanência de haitianos 
que pedem refúgio no País.

Os haitianos percorrem estradas ilegais, usam 
rotas de narcotraficantes, cruzam regiões de mata 
fechada a pé, correm risco de morte e pagam pela 
ação de coiotes.

Em junho, o Procurador Regional dos Direitos do 
Cidadão Ricardo Gralha Massia enviou recomendação 
ao Ministério da Justiça para que sejam alterados os 
procedimentos da Polícia Federal e do Comitê Nacio-
nal de Refugiados (CONARE) relativos à entrada de 
haitianos no Brasil e de concessão de autorização 
para permanência.

Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, 
a Sra. Vanessa Gtrazziotin, Suplente de Se-
cretário, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Rodrigo Rollemberg.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – V. Exª será atendido na forma do Re-
gimento.

Muito obrigado, Senador Aníbal Diniz. Cumpri-
mento V. Exª por seu pronunciamento. 

Convido, para fazer uso da palavra, o Senador 
Alvaro Dias. 
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, no dia de ontem, mais 
precisamente no final de semana, a partir de sábado, 
houve veiculação de matéria em revista de circulação 
nacional dando conta de gravações que denunciam a 
falsificação de documentos publicados durante o pe-
ríodo em que se realizavam duas CPIs no Congresso 
Nacional: a CPI dos Correios e a CPI do Mensalão, 
que tinha o objetivo de investigar as denúncias de cor-
rupção que explodiam no País, sob a denominação de 
Escândalo do Mensalão.

O que revelou a revista Veja já era do conheci-
mento público desde aquela época, 2005, quando um 
falsário apareceu em Brasília, portando um dossiê, com 
assinaturas falsificadas, com o objetivo de aprofundar 
o objetivo de dificultar o aprofundamento das investi-
gações naquelas duas CPIs.

Portanto, já era do nosso conhecimento a trama 
dos falsários. O fato novo é a revelação do conteúdo 
de gravações, efetuadas pela Polícia Federal com au-
torização judicial. 

Quero crer que não nos cabe agora nenhuma 
providência no âmbito do Parlamento. Do ponto de 
vista da investigação política, o crime prescreveu. No 
entanto, há providências na área do Judiciário, uma 
vez que o Mensalão está prestes a ser julgado. 

O que se informa é que, no próximo ano, tere-
mos um julgamento histórico, com o Supremo Tribunal 
Federal se dedicando durante cerca de dois meses ao 
julgamento daquele que pode ser considerado o gran-
de escândalo de corrupção de nossa história, com o 
Procurador da República, Dr. Antônio Fernando, ao 
denunciar 40 dos chamados mensaleiros, afirmar que 
se tratava de uma organização criminosa que assaltou 
os cofres públicos, em nome de um projeto de poder 
de longo prazo. Um esquema sofisticado de corrupção 
que desviou dos cofres públicos milhões de reais até 
hoje não devolvidos. 

Os chamados mensaleiros continuam impunes, 
e a sociedade aguarda o julgamento. Certamente, a 
revelação dessas gravações será considerada pelos 
juízes, pelos magistrados do Supremo Tribunal Federal. 

Já está, como disse, entrando em fase de instru-
ção e julgamento, tendo terminado a instrução probató-
ria, o que impede a inovação no processo. Portanto, não 
nos cabe nem mesmo por meio de uma ação judicial 
propor alterações ou inovações ou apensar documen-
tos para que o Supremo Tribunal Federal possa julgar. 
Não podemos acrescentar as novas provas trazidas 
pela revista Veja neste final de semana.

Mas, certamente, os ministros aprofundarão a 
convicção quanto à veracidade dos fatos, diante das 
denúncias veiculadas pela revista, neste final de se-
mana, com apresentação do teor de gravações, que 
reafirmam a existência de uma trama de falsários para 
tentar iludir a opinião pública do País e insinuar que o 
mensalão começou antes e não a partir do Governo 
do Presidente Lula.

De qualquer maneira, o que se espera são pro-
vidências da parte do PSDB mineiro, uma vez que o 
fato tem origem em Minas Gerais e há a nominação 
dos envolvidos nessa trama de falsários, com a apre-
sentação do DNA de um atual deputado estadual de 
Minas Gerais e de um ex-deputado. 

Portanto, cabe ao PSDB de Minas Gerais recor-
rer ao Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de 
Minas para adotar as providências que este caso exige, 
uma vez que não podemos ignorar a importância de 
um feito dessa natureza, a utilização de um estelio-
natário, um falsário que hoje se encontra preso, com 
falsificações grosseiras de assinaturas, tentando pro-
mover um desvio nas investigações da CPI, que tinha 
por objetivo desvendar os mistérios daquele complexo 
esquema de corrupção que se denominou de Escân-
dalo do Mensalão. 

Esse é o fato, esse é o registro. Vamos aguardar 
providências em Minas Gerais e certamente acreditar 
que o Supremo Tribunal Federal não haverá de ignorar 
os fatos trazidos a público no último final de semana.

Sr. Presidente, amanhã, às 14 horas, a Comissão 
de Meio Ambiente e Fiscalização e Controle deve votar 
um requerimento de minha autoria, para que possamos 
ouvir, no Senado, o Ministro Fernando Pimentel, diante 
das denúncias que o alcançam há algumas semanas e 
que dizem respeito a consultorias que, para o grande 
público do País, se constituem em consultorias má-
gicas, porque capazes de amealhar milhões de reais 
em pouco tempo.

O que fica explícito, diante das denúncias, é a 
existência, sim, ou a suposição de que ocorreu tráfico 
de influência. Obviamente, se alguém deixa uma pre-
feitura da importância da Prefeitura de Belo Horizonte 
e passa a coordenar uma campanha presidencial que 
tinha perspectiva de vitória – portanto, atuando no âm-
bito mais próximo do Poder maior –, é evidente que 
a suposição é de estar havendo tráfico de influência, 
favorecimento ilícito, com vantagens pessoais, que 
configuram corrupção passiva.

Nós queremos esclarecimentos. Não queremos 
prejulgar. Não somos magistrados. Nós nos colocamos 
na condição de representantes da população do País, 
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desejosa de que os ilícitos praticados possam ser pu-
nidos com a responsabilização devida dos envolvidos. 
O que se deseja de um Ministro de Estado é completo 
e cabal esclarecimento sobre fatos que o envolvem no 
âmbito da corrupção. O que nós desejamos é que o 
Ministro compareça ao Senado Federal para apresen-
tar suas justificativas. E as explicações insuficientes 
acabam comprometendo ainda mais e autorizando as 
especulações sobre a prática de corrupção.

Fatos como esse exigem explicação cabal e de-
finitiva, que retire suspeição e que não autorize espe-
culações. Afinal, trata-se de um Ministro muito próxi-
mo da Presidente Dilma Rousseff. Muito próximo no 
cenário da administração pública e também no âmbito 
das relações pessoais, históricas. Há, portanto, que se 
explicar, que se esclarecer, que se elucidar.

A opinião pública exige e tem o direito de saber 
o que realmente vem ocorrendo que justifique denún-
cias tão graves, com veiculação tão expressiva na 
mídia nacional.

Não basta apontar empresas que supostamen-
te celebraram contratos para a prestação de serviços 
de consultoria. É preciso comprovar a prestação dos 
serviços, e em que circunstâncias, e explicar por que, 
coincidentemente, essas empresas possuem víncu-
los estreitados com o Poder Público no País; por que, 
coincidentemente, essas empresas alimentam expec-
tativas de vantagens junto ao Poder Público no País; 
ou por que essas empresas, coincidentemente, obti-
veram vantagens num relacionamento estreitado com 
o Poder Público no País.

São explicações imprescindíveis, que devem ser 
apresentadas ao Senado, que é a caixa de ressonância 
da sociedade brasileira. Aguardamos o pronunciamen-
to do Governo, através dos seus representantes aqui, 
nessa reunião, que terá como Presidente o Senado 
Rodrigo Rollemberg e que pauta para amanhã, às 14 
horas, essa deliberação.

As informações de que o Governo não permitirá 
a aprovação desse requerimento surpreendem, por-
que houve aqui um entendimento de que os ministros 
denunciados seriam ouvidos no Senado Federal. E 
todos eles foram ouvidos, com exceção do Ministro 
Palocci e agora a perspectiva de que não venha a ser 
ouvido o Ministro Pimentel, coincidentemente do mes-
mo Partido, o PT.

O Governo estaria utilizando de dois pesos e duas 
medidas, blindando os ministros petistas e jogando ao 
mar os ministros dos demais partidos que integram a 
base aliada? Isto, saberemos amanhã, se o Governo 
age com dois pesos e duas medidas ou se o Gover-

no permitirá que a base aliada aprove o requerimento 
de nossa autoria, para que possamos ouvir o Ministro 
Pimentel, no Senado Federal, expondo sobre as de-
núncias, que são da maior gravidade.

Mas, Sr. Presidente, quero aproveitar o tempo 
que me resta para fazer uma solicitação. Vários reque-
rimentos de minha autoria encontram-se na pauta do 
Senado Federal para deliberação. O que pretendemos 
é que eles sejam votados ainda neste final de ano. Não 
há razão para que esses requerimentos permaneçam 
na pauta por mais tempo, uma vez que já se encontram 
na ordem do dia há vários meses sem deliberação.

Vou fazer um relato rápido sobre o que propomos 
com esses requerimentos. Um deles pede auditoria 
do Tribunal de Contas da União, nas aplicações do 
Ministério dos Esportes, de recursos de doações e pa-
trocínios com incentivos fiscais destinados a fomentar 
o desporto. Os indícios eram de que o Ministério dos 
Esportes não era criterioso na aprovação dos projetos 
apresentados, caracterizando a falta de controle sobre 
os recursos aplicados com incentivos fiscais.

Veja, Sr. Presidente, esse requerimento não é 
posterior aos escândalos que levaram o Ministro Or-
lando Silva à renúncia. Esse requerimento é de 2008. 
Portanto, se providências tivessem sido adotadas, pro-
vavelmente nós teríamos evitado esse escândalo. Se 
o Tribunal de Contas tivesse sido acionado em tempo, 
para as recomendações devidas, e o Poder Executivo 
acolhesse essas recomendações, provavelmente te-
ríamos evitado o escândalo que envolveu o Ministério 
dos Esportes. Portanto, com esse atraso todo, nós 
estamos pedindo que esse requerimento seja votado 
e encaminhado ao Tribunal de Contas.

Outro requerimento de 2009 solicita ao Tribunal 
de Contas da União cópia dos processos de fiscaliza-
ção e seus documentos conexos que apontam irregu-
laridades nos contratos firmados pela Petrobras para 
a construção de plataformas.

Como exemplo, cito que o Tribunal constatou re-
ajuste de preço destinado a compensar a desvaloriza-
ção da moeda americana perante o real, algo conside-
rado indevido em decorrência de os contratos terem 
sido firmados com vedações a esse tipo de reajuste. 
Portanto, nós estamos aguardando, desde 2009, es-
clarecimentos para esta denúncia de que os contratos 
foram reajustados de forma incorreta, de forma ilegal, 
em prejuízo do País.

Outro requerimento, este de 2011, repete um 
requerimento de 2009, de autoria do Senador Arthur 
Virgílio Neto, que diz respeito às obras de recuperação 
do Palácio do Planalto. A obra teria saído pelo exorbi-
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tante preço de R$2.444 por metro quadrado. Isso é um 
absurdo! Aliás, esse valor daria para construir dois Pa-
lácios do Planalto. É um absurdo! Isso é inacreditável! 
E é mais ainda inacreditável não oferecer respostas a 
esses questionamentos. Aliás, a obra não se realizou 
com a necessária eficiência e apresentou incorreções 
e vazamentos que exigiram novas providências para 
que realmente pudesse ser utilizada.

Outro requerimento diz respeito ao ProUni. Nós 
constatamos que o programa apresenta desvios. Co-
bramos do Ministro Fernando Haddad em audiência 
pública na Comissão de Educação. Em dois anos, o 
Tribunal de Contas constatou que instituições privadas 
deveriam devolver ao Governo cerca R$140 milhões, 
porque vagas não preenchidas foram pagas pelo Go-
verno. E qual a explicação para o Governo pagar vagas 
não preenchidas? E, de outro lado, a constatação de 
que as mensalidades pagas pelo Governo são muito 
mais caras do que as mensalidades pagas pelos es-
tudantes, normalmente, no setor privado. Superfatura-
mento até nas mensalidades do ProUni. 

Portanto, o que nós estamos indagando com esse 
requerimento do Tribunal de Contas é – isso indaguei 
do Ministro; o Ministro não conseguiu responder – quais 
as providências que o Governo adotou em razão des-
sas recomendações do Tribunal de Contas. Ou seja, 
o Governo, até aquele momento, não havia adotado 
nenhuma providência em relação às recomendações 
do Tribunal de Contas da União.

Esse requerimento pretende saber do Tribunal de 
Contas se, depois daquela audiência, o Ministro Fer-
nando Haddad deu respostas às questões suscitadas 
pelo Tribunal de Contas, às denúncias, na verdade, 
formuladas pelo Tribunal de Contas, se as recomen-
dações de providências exigidas pelo Tribunal foram 
acolhidas pelo Ministro Fernando Haddad.

Vou concluir com o último requerimento, Sr. Pre-
sidente, que solicita informações sobre transparência 
na Internet. A criação do Siconv, Sistema de Gestão 
de Convênios e Contratos de Repasse, visava permi-
tir à sociedade fiscalizar o emprego dos recursos de 
transferências voluntárias mediante a transparência na 
Internet de todas as despesas executadas. No entanto, 
passaram quatro anos, o Governo seguiu liberando re-
cursos sem cobrar o registro das despesas no sistema 
por parte dos conveniados.

Portanto, nós estamos solicitando informações 
sobre este fato. O objetivo é buscar os esclarecimen-
tos sobre os motivos pelos quais... 

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Con-
cluo, Sr. Presidente.

O objetivo desse requerimento é buscar os es-
clarecimentos sobre os motivos pelos quais o sistema 
não funciona, como previsto inicialmente.

Portanto, o Governo anuncia, divulga de forma 
espetaculosa, procura faturar politicamente e depois o 
sistema não funciona. Transparência não há. Os con-
vênios são celebrados, os recursos são repassados, 
e a população não sabe do destino desses recursos. 
Não há transparência, não há prestação de contas, não 
há informação. Este é o objetivo desse requerimento.

Portanto, Sr. Presidente, o nosso interesse é 
que esses requerimentos sejam votados antes do fi-
nal do ano.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o 
Sr. Rodrigo Rollemberg deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, solicito de V. Exª a possibilidade 
de fazer uso da palavra como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª, então, teria prioridade para falar agora 
como Líder do PSB.

Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg, 
pela Liderança do PSB.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Pela Liderança. Sem revisão do orador) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs Parlamentares, apenas para fazer 
um breve registro sobre a Conferência das Nações 
Unidas sobre as mudanças climáticas, COP 17, que 
terminou neste domingo.

Temeu-se muito por um fracasso da conferên-
cia. Nesse contesto, os resultados refletem algumas 
conquistas. Primeiro, porque representou um avanço, 
ainda que em termos diplomáticos. Conseguimos fazer 
com os países mais poluidores do mundo – Estados 
Unidos, Índia e China – se comprometessem, pela 
primeira vez, em assinar um novo tratado global, até 
2020, com metas compulsórias de corte de emissões 
de dióxido de carbono.

E quando digo “conseguimos”, refiro-me, Senador 
Wellington Dias, especialmente ao papel do Brasil na 
conferência, que foi determinante para essa decisão, 
na pessoa no negociador chefe do Brasil, Embaixador 
Luiz Alberto Figueiredo. Quero fazer uma menção es-
pecial a sua atuação, que também mereceu elogios do 
governo britânico e de outros chefes de Estado, pois 
foi Figueiredo que encontrou uma solução criativa para 
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convencer a Índia, que estava irredutível, a assinar o 
acordo de Durban.

Outro avanço, ainda que modesto, de Durban foi 
a viabilização do Fundo Verde Climático, criado para 
financiar ações de combate às mudanças climáticas 
nos países em desenvolvimento.

O Fundo ganhou estrutura com promessas de 
recursos de países europeus, como a Alemanha, a 
Dinamarca e Grã-Bretanha. É bem verdade que os 
avanços pactuados em Durban se refletem mais no 
campo simbólico, dos princípios e promessas, do que 
no real, principalmente no campo climático. Até mes-
mo na decisão de prorrogar o Protocolo de Kyoto até 
2017, pois terá a participação de menos países, com 
a saída de Rússia, Japão e Canadá.

O instrumento fica com valor mais simbólico do 
que prático, sem obrigações efetivas aos maiores po-
luidores do planeta, cobrindo apenas 15% das emis-
sões de carbono.

É claro que esses resultados, que frustraram 
grande parte da população mundial que estava com 
os olhos voltados para Durban, aumentam as expec-
tativas sobre os resultados da Rio+20, embora essa 
conferência não vá tratar, especificamente, de mu-
danças climáticas, mas de uma economia verde como 
instrumento de combate à pobreza no mundo e dos 
instrumentos de governança para implementar uma 
economia verde.

Quero aqui também destacar outro fato internacio-
nal importante que se associa à Conferência de Durban, 
que foi a divulgação do relatório da Organização das 
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) 
no início deste mês. Ao mesmo tempo em que se dis-
cutia o acordo mundial sobre mudanças climáticas, a 
FAO divulgou documento apontando as dificuldades 
do desenvolvimento sustentável, relacionadas princi-
palmente com a agricultura.

De acordo com o relatório, a degradação progres-
siva e a escassez de recursos – terra e água – põem 
em perigo o sistema chave da produção de alimentos 
no mundo. Para a FAO, esse é um dos maiores entra-
ves frente a expansão da produção alimentar, que deve 
abastecer nove bilhões de pessoas no mundo em 2050.

O relatório fornece, pela primeira vez, uma ava-
liação global do estado dos recursos dos solos do Pla-
neta: 25% estão degradados. Os problemas apontados 
vão das terras americanas às estepes da Ásia Central, 
da Austrália à região central dos Estados Unidos, da 
Europa Mediterrânea à África, e inclui também a ex-
pansão da pecuária e o agronegócio, assim como a 
produção de biocombustíveis.

Aponta sérios riscos de colapso, tanto do pon-
to de vista da integridade ambiental como da própria 
capacidade produtiva. Como disse o próprio Diretor 
Geral da FAO, Jacques Diouf, esses problemas ge-
ram consequências inaceitáveis em um contexto de 
fome e pobreza, e a decisão de corrigir isso deve ser 
tomada agora.

É importante ressaltar a diferença da produção de 
biocombustíveis no Brasil, que tem crescido, especial-
mente nas áreas destinadas historicamente à pecuária, 
da produção de biocombustíveis nos Estados Unidos, 
que produzem biocombustíveis através do milho.

Essas preocupações demonstram que, a partir 
de agora e para sempre, agricultura, meio ambiente 
e ciência, tecnologia e inovação devem, necessaria-
mente, caminhar juntos.

Quero aqui registrar que, entre as preocupações 
que estão colocadas no novo Código Florestal, votado 
no plenário do Senado na semana passada, estão as 
recuperações das Áreas de Preservação Permanen-
te, que, se efetivadas, vão produzir dois resultados 
extremamente positivos: o primeiro deles é a melho-
ria da qualidade dos rios e, portanto, a preservação 
da qualidade e da quantidade de água; o segundo é 
o movimento de sequestro de carbono que esse re-
florestamento das Áreas de Preservação Permanente 
permitirá em todo o País.

Por falar nisso, Sr. Presidente, eu gostaria de so-
licitar a inscrição nos Anais desta Casa do editorial do 
jornal O Estado de S.Paulo de ontem, que se refere 
ao novo Código Florestal e que faz uma análise que 
reputo equilibrada sobre o novo Código, mostrando os 
avanços possíveis que foram atingidos naquele Códi-
go, o fato de ser um Código realista e uma série de 
melhorias que foram conquistadas pelo Senado em 
relação ao texto da Câmara.

Quero aqui também registrar a importância de 
instrumentos econômicos previstos no Código que in-
centivam a preservação. Como o Senado não pode ter 
a iniciativa de propor leis que gerem despesas para o 
Poder Executivo – isso é de iniciativa exclusiva do Po-
der Executivo –, o Senado, no novo projeto de Código 
Florestal, apresentou uma série de diretrizes que devem 
nortear o Governo no sentido de encaminhar para o 
Congresso Nacional uma lei com vários instrumentos 
econômicos que incentivem a preservação. Não haverá 
ambiente mais propício para o Brasil fazer isso do que 
o ano que vem, às vésperas da Conferência Rio+20, 
garantindo um crédito diferenciado para as atividades 
poupadoras do meio ambiente, para as atividades que 
utilizem técnicas modernas que reduzam as emissões, 
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que afetem menos o solo, ou seja, que tenham impac-
tos ambientais menores, técnicas essas já desenvolvi-
das e reconhecidas mundialmente, como a integração 
lavoura-pecuária e o plantio direto.

Eu gostaria de destacar que se encontra no final 
da tramitação um projeto de lei de minha autoria, o PL 
nº 708, de 2007, que estende os incentivos especiais 
ao produtor rural que adotar técnicas de integração 
lavoura e pecuária. Na semana passada, a Embrapa 
lançou a rede de inovação e integração lavoura, pecu-
ária, florestas. Há uma expectativa muito grande dos 
pesquisadores envolvidos nisso quanto ao aumento da 
produtividade, à redução das emissões, ao sequestro 
de carbono e aos benefícios ao meio ambiente advin-
dos dessa tecnologia. Apresentei, ainda como Depu-
tado, esse projeto, que foi aprovado na Câmara, que 
foi aprovado no Senado com modificações e que já 
se encontra na Câmara, na última Comissão, para ser 
apreciado, podendo se transformar em lei. O projeto 
está na CCJ e, depois, será encaminhado à sanção da 
Presidente. Sem dúvida, será um avanço importante 
nesse processo.

Por isso, é fundamental que os países avancem 
em suas legislações nacionais, como fez o Brasil ao 
aprovar a Política Nacional de Mudanças Climáticas. 
Se não avançamos em termos jurídicos globais, que 
façamos a nossa parte com a criação e efetivação de 
medidas locais. O Brasil, nesse sentido, está fazendo 
bem o seu dever de casa, assumindo compromissos 
voluntários que devem servir de exemplo ao mundo. 
Nossa meta é reduzir as emissões de 36,1% a 38,9% 
até 2020, e é bem provável que possamos alcançá-la 
bem antes disso. Daríamos um grande exemplo a todo 
o mundo e um grande benefício à população brasileira 
se ultrapassássemos em muito essas metas voluntá-
rias assumidas pelo Brasil na COP-16.

Nesse contexto, tornam-se ainda mais importan-
tes as notícias veiculadas pelos meios de comunicação 
nacional na semana passada, através de informações 
do Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), de que, 
por mais um ano, o Brasil conseguiu reduzir a taxa de 
desmatamento na Amazônia. É claro que não estamos 
confortáveis ainda com essa taxa de desmatamento, 
queremos reduzi-la de forma muito expressiva e que-
remos também que o mesmo controle, em tempo real, 
que está sendo feito em relação à Amazônia também 
seja feito em relação ao cerrado brasileiro. O cerrado 
dispõe de uma imensa biodiversidade, que é a caixa 
d’água de grande parte deste País, responsável por 
70% das águas da Bacia do Paraná, do Tocantins e 
do São Francisco. Por isso, é muito importante que 

tenhamos condições de acompanhar todo o processo 
de antropização do cerrado, de conversão do cerrado 
brasileiro, com o controle do desmatamento do cerra-
do brasileiro, da mesma forma como é feito na região 
amazônica.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) – 
Senador Rodrigo Rollemberg, permita-me um aparte?

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Ouço, com muita alegria, a Senadora Vanessa 
Grazziotin, que acaba de chegar de Durban, onde re-
presentou o Parlamento brasileiro naquela conferência.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) – 
Primeiro, quero cumprimentar V. Exª, Senador Rodrigo. 
V. Exª, além de um Senador muito atuante, tem sido 
um Presidente da Comissão de Meio Ambiente desta 
Casa extremamente dedicado. Sei que V. Exª não pôde 
estar conosco em Durban e, da mesma forma, partici-
par da Globe porque fez questão de estar no plenário 
quando da votação do novo Código Florestal. Então, 
V. Exª tem dedicado parte importante do seu mandato 
na defesa do meio ambiente com inclusão social, que 
garanta para as pessoas, sobretudo para aquelas que 
vivem no campo, melhoria da qualidade de vida. Quero 
dizer que Durban, como muitos dizem, não representou 
aquele avanço no enfrentamento imediato do aqueci-
mento global. Entretanto, eu, que pude acompanhar 
os últimos dias da conferência, penso que o acordo 
final em Durban pode ser destacado, sim, como uma 
grande vitória, porque, num determinado momento, 
imaginava-se até um vazio e a não prorrogação do 
Protocolo de Kyoto, mas, além da prorrogação, con-
seguimos também um acordo assinado por todos os 
países desenvolvidos e em desenvolvimento no sentido 
de estabelecer uma segunda etapa do Protocolo de 
Kyoto, determinando metas obrigatórias para todas as 
nações. Senador, V. Exª fala da redução do desmata-
mento, e esse é o item nº 1 das razões das emissões 
de gases por parte do nosso País. Acredito que o Bra-
sil tem dedicado sua atenção não só para o território 
brasileiro, para a Amazônia brasileira. Uma semana 
antes do início de Durban, aconteceu na minha cidade 
de Manaus um encontro dos Ministros das Relações 
Exteriores dos nove países que compõem a Amazônia 
Global, e foi firmado o acordo de que o monitoramento 
do desmatamento feito pelo Brasil através do Inpe e 
do Sipam abrangerá não só o território brasileiro, mas 
também os das outras nações que compõem o bioma 
Amazônia. A preocupação de V. Exª com a Amazônia 
e com o cerrado tem sido muito importante para o Bra-
sil. Graças à atuação de parlamentares como V. Exª, 
o Brasil tem conquistado avanços no Executivo e no 
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campo da legislação, o que é muito importante. Então, 
cumprimento V. Exª pelo pronunciamento e muito mais 
pela atitude e postura que V. Exª tem assumido no 
Parlamento brasileiro, no Senado Federal. Parabéns, 
Senador Rodrigo!

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Fico muito honrado, Senadora Vanessa, com 
suas palavras. Tenho acompanhado sua luta. Tivemos 
oportunidade de participar de alguns encontros inter-
nacionais em que se discutiu a questão das florestas, 
a questão do REDD plus, a implementação de legis-
lações nacionais com a Globe.

Nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, participarei 
do lançamento da Cúpula Mundial de Legisladores 
junto à Rio+20, em 2012, organizada pela Globe. Es-
pero que possamos trabalhar juntos, como estamos 
trabalhando com o Senador Cristovam, que é o Presi-
dente das duas Subcomissões que tratam da questão 
da Rio+20 no Senado Federal, para que possamos 
conhecer o que os países estão fazendo do ponto de 
vista das legislações nacionais e para que possamos 
também avançar no nosso País.

Entendo, Senadora Vanessa, que a Conferência 
de Durban tem de ser analisada dentro do contexto 
histórico e político em que foi realizada, um contexto 
de uma crise econômica da maior gravidade, talvez 
a maior crise da história do capitalismo. A Europa, 
que vinha assumindo uma postura de liderança nes-
sa preocupação com as mudanças climáticas, está 
numa situação econômica muito difícil. Até quase o 
final, imaginou-se o fracasso total dessa Conferên-
cia. Nesse sentido, e apenas nesse sentido, entendo 
que houve alguns avanços, ainda que modestos, mas 
que apontam para uma mudança de postura espe-
cialmente dos países mais desenvolvidos, como os 
Estados Unidos e a China. Mas é claro que o fato 
de não haver grandes medidas que enfrentem a 
questão do aquecimento global de forma imediata 
aumenta a responsabilidade dos países, que, indi-
vidualmente, nos seus âmbitos nacionais, devem 
construir legislações, como o Brasil construiu ao 
aprovar a sua Política Nacional de Mudanças Cli-
máticas, ao assumir metas voluntárias de redução 
das emissões. É claro que isso passa a ter um valor 
maior no contexto internacional.

Portanto, eu queria fazer este breve registro, Sr. 
Presidente, reiterando que, após a aprovação do novo 

Código Florestal, em que construímos um ambiente de 
entendimento entre as Comissões de Meio Ambiente, 
Agricultura e Ciência, Tecnologia e Inovação, precisa-
mos construir rapidamente e profundamente a agenda 
pós Código Florestal. É preciso que haja o acompanha-
mento das medidas previstas no Código Florestal, para 
que elas sejam efetivamente implementadas, como a 
recuperação das Áreas de Preservação Permanente, 
a recuperação das áreas de reserva legal nas pro-
priedades acima de quatro módulos fiscais, a implan-
tação do Cadastro Ambiental Rural e a implantação 
do Programa de Regularização Ambiental. É preciso 
que haja também cobrança para que o Governo en-
vie um projeto ousado, avançado, de vanguarda, com 
pagamento de serviços ambientais, com instrumentos 
econômicos que incentivem a preservação.

Além disso, é preciso uma agenda mais estraté-
gica do ponto de vista do futuro de longo prazo, para 
que se discuta a questão da patente das sementes, 
o fato de que as sementes dos principais produtos 
alimentícios estão nas mãos de poucas e poderosas 
corporações internacionais. O Brasil precisa discutir 
isso, precisa discutir sua dependência de insumos 
para a agricultura, dos insumos químicos, especial-
mente do nitrogênio, do fósforo e do potássio. Essa 
é uma agenda que, certamente, reúne a agricultura, 
o meio ambiente e também a área de ciência, tecno-
logia e inovação.

Estamos falando de questões estratégicas para o 
País do ponto de vista da segurança alimentar do País, 
do ponto de vista econômico, porque gastamos hoje 
bilhões de reais anualmente na importação de insumos 
agrícolas, na importação de sementes, no pagamento 
de royalties para as patentes dessas sementes. Essa 
questão precisa ser enfrentada conjuntamente. Daí a 
importância de que as áreas da agricultura, do meio 
ambiente e da ciência, tecnologia e inovação estejam 
permanentemente unidas numa agenda de interesse 
nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR RODRIGO ROLLEMBERG 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg.

V. Exª será atendido nos termos do Regimento.
Agora, com a palavra...
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Pela ordem, Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Se V. Exª 
me permite, eu gostaria apenas de fazer um registro 
que considero fundamental. 

Logo mais, às 18h – agora são 16h44 –, no Centro 
de Convenções Ulysses Guimarães, teremos a abertura 
da 3ª Conferência Nacional de Políticas para as Mu-
lheres. Uma conferência que será dirigida pela Minis-
tra titular da Secretaria de Políticas para as Mulheres, 
Ministra Iriny Lopes, e que contará com a Presidenta 
da República, Dilma Rousseff.

Então, isso, para nós, mulheres, mas para os 
homens e para o País como um todo, é muito im-
portante, porque a busca da equidade de gênero, da 
igualdade de gênero é uma parte intrínseca da luta 
pela democracia.

Então, quero saudar a Ministra Iriny Lopes, a 
Presidenta Dilma Rousseff, as delegações de todos 
os Estados brasileiros, que estão chegando hoje a 
Brasília, e do meu querido Estado do Amazonas, de 
onde virão mais de 60 mulheres para participar des-
sa importante conferência dos direitos e das políticas 
para as mulheres.

Muito obrigada, Senador. 
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senadora Vanessa.
Com a palavra o Senador Francisco Dornelles, 

como orador inscrito.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o jornal 
O Estado de S.Paulo de hoje mostra que, contrarian-
do o discurso oficial de que seriam preservados neste 
ano de contenção fiscal, os investimentos do Governo 
Federal encolheram R$16 bilhões de janeiro a novem-
bro de 2011, ante igual período de 2010. A queda foi 
registrada nos projetos realizados diretamente pelos 
Ministérios e pelas estatais.

A proporção dos investimentos em relação ao 
Produto Interno Bruto é um indicador fundamental 
para se estimarem as perspectivas de crescimento. O 
aumento do produto depende do investimento. Mes-
mo a manutenção do nível de produção depende do 

investimento em nível alto o suficiente para evitar as 
consequências da obsolescência.

Falta de investimento constitui um fator de dese-
quilíbrio relevante. Investimentos aquém do necessário 
podem gerar aumento de importação, com consequente 
transferência ao exterior de emprego e renda. Podem 
também gerar inflação, caso o fornecimento externo 
esteja em algum nível comprometido.

Os investimentos no País, mesmo considerando a 
perspectiva de entrada de cerca de US$60 bilhões em 
2011 e os esforços do Governo por meio do PAC, são 
comparativamente modestos. A China, por exemplo, 
mantém seu nível de investimentos na faixa de 40% 
do seu produto interno.

No Brasil, a taxa de investimento sobre o produ-
to nacional deve ficar entre 19% e 21% neste ano, de 
acordo com o Ministério da Fazenda. No entanto, estu-
dos da Fundação Getúlio Vargas registram expectativa 
de investimento sobre o PIB mais baixa, da ordem de 
18% para 2011. 

O estudo da fundação revelou que, no período 
de julho a setembro último, as 234 empresas privadas 
pesquisadas acumularam investimentos da ordem de 
R$28 bilhões, valor compatível com as projeções de 
crescimento do PIB.

As empresas estatais federais, entretanto, têm 
execução orçamentária preocupante. De acordo com 
dados do Ministério do Planejamento, do total de inves-
timentos programados para 2011, da ordem de R$108 
bilhões, apenas 57,6% foram realizados até outubro 
último. O quadro reflete a situação dos investimentos 
das empresas da área de energia, essenciais para o 
crescimento econômico. O grupo Petrobras conseguiu 
realizar 61,1% dos investimentos previstos. O Grupo 
Eletrobras, 45,8%. Chama a atenção também a baixa 
execução da Finep, da ordem de 10,3%, instituição 
que tem papel importante no financiamento de inova-
ção produtiva no País.

O desempenho, em termos de execução orça-
mentária, dos 675 projetos e atividades das empresas 
estatais federais corrobora a necessidade de se rever 
decisões e processos referentes aos investimentos: 
138 dessas iniciativas, ou 20% do total, não tiveram 
qualquer execução até outubro; 380 dos projetos e ati-
vidades tiveram execução de menos de 60%.

Sr. Presidente, as dificuldades na execução or-
çamentária dos programas de investimentos das em-
presas estatais têm realmente contribuído para o re-
sultado do superávit primário. Esse superávit sacrificou 
os investimentos das estatais. Apenas em outubro, o 
superávit primário consolidado da União, dos Estados 
e dos Municípios atingiu cerca de R$14 bilhões. No 
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acumulado do ano, são R$118 bilhões de superávit 
primário, o equivalente a 93% da meta de cerca de 
R$127,9 bilhões para 2011. Este superávit foi obtido 
por meio de um grande corte na área de investimento 
e foi anulado pelas despesas de juros, que atingiram 
R$198 bilhões até outubro, provocando um déficit no-
minal de R$79 bilhões. 

Manifesto, pois, Sr. Presidente, a minha preocu-
pação com as consequências da não consecução das 
metas de investimento do Governo Federal, principal-
mente das estatais. 

O Brasil precisa investir em sua produção, sob 
pena de, por não ter produto suficiente para suprir 
uma demanda doméstica, vir a exportar empregos e 
rendas por meio da importação, ou conviver com ta-
xas de importação que penalizem, sobretudo, todos 
os brasileiros.

Sr. Presidente, o Brasil precisa ter uma política 
de investimento, uma meta de investimento, porque, 
sem investimento, o País não poderá atingir as metas 
de crescimento que precisa para manter um nível com-
patível de geração de renda e de emprego.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Dornelles.
Agora, com a palavra o Senador Cristovam Bu-

arque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, não 
faz muito, fui um daqueles que aqui registrei minha so-
lidariedade e apoio à ideia da faxina que a Presidenta 
Dilma estava realizando.

Ultimamente, eu próprio já não estou dando esse 
voto tão grande de confiança. Começo a ter minhas 
dúvidas se aquela faxina, de fato, é uma tarefa de mu-
dança da maneira de fazer governo ou apenas reações 
ao que a mídia divulga com denúncias.

Da mesma maneira, Senador Ferraço, fiz aqui, no 
começo do ano, um discurso muito enfático de apoio 
à Presidenta Dilma no que se referia à sua luta contra 
a miséria no Brasil. Lembro dizer que o simples fato 
de ela ter adotado como lema “Um país rico é um país 
sem pobreza” já era uma grande contribuição do seu 
Governo, e continuo achando. Eu creio que a consci-
ência brasileira, se for penetrada da ideia de que país 
rico é país sem pobreza, já tivemos uma revolução no 
nível da cultura.

Da mesma maneira, fiz aqui um grande elogio 
quando foi lançado o programa da Presidenta de en-
frentamento da pobreza, através do programa Brasil 
Sem Miséria. Mas quando a gente analisa os dados 

dos gastos públicos no Brasil ao longo deste ano, não 
só aquele divulgado pelo Correio Braziliense, creio 
que ontem, mas também quando a gente penetra no 
Siafi, o sistema das contas do Governo, e vê o quanto 
foi gasto em cada um dos aspectos, a gente percebe 
que a campanha para construir um Brasil sem miséria 
não está sendo feita com o rigor que deveria.

Se olharmos os números, vamos perceber que 
menos de 1% foi aplicado dos cerca de R$205,6 mi-
lhões abertos como créditos especiais e destinados a 
cinco programas do Brasil Sem Miséria.

Eu vou repetir, porque é um dado tão chocante 
que, se não repetir, pode parecer que foi um equívoco, 
um erro na gravação, um erro na minha fala, um erro 
na taquigrafia. Eu disse 1%; 1% de R$205 milhões. É 
pouquíssimo R$205 milhões. Um país que está gas-
tando mais de R$50 bilhões para a Copa, outros R$50 
bilhões para Belo Monte, outros R$50 bilhões para um 
trem-bala, gastar R$206 milhões é ridículo! Mesmo 
assim, desses R$206 milhões, o que foi gasto é qua-
se, quase nada.

É verdade, devo dizer, que o Ministério de De-
senvolvimento Social e Combate à Fome diz que os 
recursos estão, em grande parte, empenhados e não 
foram gastos ainda. Vamos esperar até o fim de dezem-
bro para ver isso. Vamos esperar o começo de janeiro 
para ver o que é que será gasto. Mas é chocante que, 
faltando duas semanas, praticamente, para terminar 
o ano, apenas 1% tenha sido gasto.

Há possíveis problemas de execução, é verdade. 
Mas por que não superar esses problemas de execu-
ção? Esses problemas de execução a gente não pode 
jogar na conta da natureza. É culpa do Governo, que 
tem esse sistema burocrático.

É importante que essas medidas do Brasil Sem 
Miséria sejam implementadas, pois é consenso que 
somente transferência de renda não resolve o proble-
ma de erradicação da pobreza extrema. Somente am-
pliar o Bolsa Família não resolve. Por isso, o Governo 
Federal lançou cinco ações complementares: a inicia-
tiva de orientação profissional; o fomento a atividades 
produtivas rurais; assistência técnica a trabalhadores; 
obras e equipamentos para oferta de água; pagamento 
da Bolsa Verde, que é um programa que tem origem 
na concepção desenvolvida lá atrás, da Bolsa Escola, 
que se transformou em Bolsa Família, que criou uma 
série de outros programas cuja base é chamada de 
Transferência Condicionada de Renda. Uma invenção 
aqui do Distrito Federal. Uma invenção do governo do 
Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal, que foi 
se espalhando pelo Brasil e por outros países, onde 
a gente olha e tem influência da Unesco, da Unicef, 
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do Banco Mundial, do Banco Interamericano de De-
senvolvimento.

Desses cinco programas, é provável que somen-
te este último, Bolsa Verde, tenha efetivo desembolso 
no ano de 2011.

Esses R$300,00 destinados a famílias em situ-
ação de extrema pobreza, quando elas, as famílias, 
contribuem para a conservação ambiental, têm o foco 
principal nos trabalhadores rurais que vivem em as-
sentamentos. Para eles, foram gastos, até agora, um 
pouco mais de R$1 milhão para 3.577 benefícios. Pode 
ter sido aquele que teve o melhor desempenho, pro-
porcionalmente, mas é muito pequeno ainda. Ainda é 
insignificante um programa desse tipo, dentro da ideia 
de querermos dizer que o Brasil caminha para ser um 
país sem miséria.

O maior montante desses programas é de R$161 
milhões, que foram direcionados ao programa para 
implementação de obras e equipamentos de oferta 
de água. Se a gente olha os outros cinco programas 
– Água para Todos, Brasil Sorridente, Mulheres Mil, 
Qualificação e Emprego, Pronatec –, a gente vê que 
a proporção gasta é muito abaixo do que deveria ser. 
O acesso à alimentação, que é o que teve maior per-
centagem de gasto, só conseguiu gastar até agora, 
no fim do ano, 54%.

Creio que a gente pode dizer que, grosso modo, o 
feito mais expressivo do programa Brasil Sem Miséria 
até agora foi a ampliação de pessoas atendidas pelo 
Bolsa Família, a inclusão de 1,3 milhão de crianças no 
Bolsa Família. Além disso, nos primeiro cinco meses 
do plano, 180 mil famílias novas passaram a receber 
o benefício. Contudo, as três medidas anunciadas em 
setembro de 2011, referentes a mudanças pontuais, 
a pequenas mudanças no programa Bolsa Família, 
mantêm a formatação original do sentido de não pro-
ver portas efetivas de saída. Mesmo essa ampliação, 
que é positiva, que trouxe um custo adicional de R800 
milhões, não satisfaz aqueles que querem ver, de fato, 
um Brasil sem miséria. Essa transferência de renda 
pode até conseguir um Brasil sem fome, como o Pre-
sidente Lula já defendia, mas sem miséria exige algo 
mais. Até porque a ideia de sem miséria exige uma 
porta de saída em que a pessoa não fique na miséria, 
dependendo. A miséria sob esmola continua miséria. 
A pessoa só sai da miséria para outro estado quando 
ela não precisa mais da esmola. O estado de viver em 
esmola é um estado de miséria. O programa, portanto, 
que se diz Brasil Sem Miséria deve trabalhar para que, 
neste País, ninguém precise receber transferência de 
renda para comer, salvo os velhos, que pagaram para 
isso antes, durante o trabalho, salvo os portadores de 

deficiência, que não têm condições de encontrar, por 
si próprios, uma porta de saída. Os outros exigem uma 
porta de saída.

Um Brasil sem miséria é um Brasil sem necessi-
dade de Bolsa Família. Veja o que estou dizendo: um 
Brasil sem miséria é um Brasil sem necessidade de 
Bolsa Família. Nós somos um país em que hoje co-
memoramos o aumento do número de bolsas famílias. 
De fato, pode-se comemorar, quando se compara com 
o estado dessas que não recebem a Bolsa Família.

Mas, Senador Wellington, a grande comemoração 
era reduzir o número de famílias com Bolsa Família, 
porque não precisassem mais. Enquanto precisarem, 
temos que manter, mas não comemorando, apenas 
dizendo “Nós aumentamos o número de pessoas com 
Bolsa Família, cumprindo uma obrigação de solidarieda-
de com essas famílias”; não com uma posição política 
de superação dos problemas que essas famílias vivem.

Na campanha de 2006, de que participei, na can-
didatura para Presidente, creio que fui o único candida-
to que teve a ousadia de dizer que o programa correto 
era ir transformando o Bolsa Família em programas 
sociais que prescindissem, que eliminassem, em al-
gum tempo, a necessidade do Bolsa Família. E falei 
com a autoridade do primeiro que criou um programa 
de transferência de renda condicionada neste País. 

Eu dizia que a Bolsa Família, Senador Wellington, 
deveria ser transformado em três programas. Para um 
deles, poderíamos manter o nome de Bolsa Família, 
dirigido exclusivamente a famílias em que ninguém ti-
vesse condições de trabalhar; a famílias que não têm 
como trabalhar por portarem deficiências físicas ou 
outro tipo de deficiências, seja a própria pessoa, seja 
a mãe que cuida da portadora de deficiência. Aí não 
há outro jeito: é transferência de renda. Aí não há ou-
tro jeito, não se tem de pensar em porta de saída, a 
não ser em alguns casos, mas, na maioria não haverá 
porta de saída. Os velhos que não pagaram previdên-
cia, esses têm de continuar recebendo, se possível, 
aumentando-se até o valor.

Agora, há dois outros grupos que não deveriam 
ser do Bolsa Família: o grupo daqueles que podem tra-
balhar, da família que tem alguém que pode trabalhar. 
Para esses, o que eu defendia, então, era a ideia de 
um programa de emprego social. Você contrata essas 
pessoas. Uma pessoa da família, pelo menos, vai ter 
um emprego, com uma atividade. Não vai receber uma 
transferência de renda. Vai ter uma atividade. Você pode 
contratar pessoas para pintarem a própria casa, pesso-
as para um programa de água e esgoto em seu bairro, 
pessoas que são contratadas para limparem as ruas. 
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Eu fiz isso no meu governo aqui, Senador Welling-
ton. Contratei 120 desempregados, ensinamos a eles 
como viver da reciclagem do lixo, financiamos uma 
carroça de cavalo para cada um e pagávamos salário 
mínimo. Não era bolsa, era emprego. Em vez de con-
tratar grandes caminhões, empresas que não empre-
gam e que nem entram nas ruas pequenas, contrata-
mos desempregados. Isso é emprego, emprego social. 

Para as famílias que têm esse emprego, não 
precisa de Bolsa Família. Então, se tivermos o Bolsa 
Família para quem, de fato, não tem como trabalhar; 
a bolsa emprego, que eu não chamaria de bolsa, o 
salário emprego social – SES, para cada família des-
sa situação de miséria, uma pessoa ter um emprego.

Terceiro, a volta do Bolsa Escola. Aí vocês podem 
dizer: “Mas esse é o mesmo do Bolsa Família!”. Não. O 
Bolsa Escola é uma bolsa para estudar. Para estudar, 
é preciso, primeiro, não faltar aula, senão não recebe; 
segundo, é preciso que a escola seja escola. Escola 
no sentido de formar a pessoa, a criança, o adoles-
cente, o jovem, para que ele saia da pobreza e não 
precise mais de bolsa para a família que essa criança 
vai constituir quando adulta. Aí temos um programa 
de Brasil sem miséria. Aí temos um programa onde a 
transferência de renda é algo muito mais transforma-
dor do que apenas assistencial.

Isto eu gostaria de ver a Presidenta Dilma toman-
do a iniciativa: um programa que venha carregado da 
dignidade do uso da força de trabalho das pessoas 
que estão desempregadas, que venha trazendo dentro 
dele, do programa, a porta de saída. 

Eu queria até dizer que o Marrocos começou ago-
ra um programa tipo o Bolsa Escola. E o nome que eles 
escolheram lá, um nome árabe, não me lembro agora, 
um nome muito simples aliás, parecido até com a praça 
Tahrir, no Cairo, quer dizer, em árabe, porta de saída, 
quer dizer facilitador. É isso que quer dizer. Porta de 
saída no sentido de facilidade. Isso que tem que ser. 

Mas tem de ser junto com a educação, tem de 
ser junto com uma revolução na educação do ensino 
fundamental.

Creio que a avaliação deste primeiro ano da 
campanha Brasil Sem Miséria permite a reflexão no 
sentido de que nós estamos no caminho da genero-
sidade – e temos de tirar o chapéu e reconhecer que 
o Brasil avançou desde que Fernando Henrique criou 
o Bolsa Escola, Lula o ampliou e a Presidente Dilma 
a vem mantendo. Do ponto de vista da generosidade, 
nós estamos avançando. No entanto, do ponto de vista 
da transformação social, não estamos avançando, por-
que a transferência de renda mantém a pessoa viva, 

comendo – e isso já é muito num país que tinha fome 
até pouco tempo atrás –, mas não a tira da miséria.

Precisamos avançar, Sr. Presidente, precisamos 
avançar de programas que mantêm as pessoas para 
um programa que permita às pessoas ascenderem 
socialmente. Nós não estamos permitindo a ascensão; 
nós estamos dando a mão para que a pessoa não se 
afogue, e isso é fundamental para quem está na água, 
mas é preciso mais do que dar a mão para que a pes-
soa saia da água: é preciso tirá-la da água, e isso é 
muito mais do que a gente vem fazendo.

Eu quero, antes de concluir, Senador Diniz, pas-
sar a palavra ao Senador Wellington, que me honra 
com o seu aparte.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Será 
um prazer. Quero, primeiro, parabenizar a batalha, a 
luta que V. Exª sempre trava em torno da educação. 
Tenho plena convicção de seus propósitos e tenho 
aprendido muito com V. Exª ao longo de minha vida, 
acompanhando seu trabalho ainda na UnB, depois, na 
prática, no Governo do Distrito Federal e no mandato 
aqui no Senado. Queria apenas dar dois depoimen-
tos. Estive recentemente no Município de Picos, no 
Piauí, num evento no qual estava sendo trabalhada 
a organização de uma operação que vai nessa se-
gunda linha que V. Exª coloca dentro do Brasil sem 
Miséria. Foram selecionadas 1.770 famílias, se minha 
memória não falha, com o objetivo de, em três anos, 
testar, comprovar o conceito de sair da miséria, sair 
da pobreza. Está presente lá a universidade federal, 
um instituto federal, órgãos municipais e estaduais. E 
há uma participação social exatamente nessa linha. Lá 
na região, estão pegando famílias com afinidade nes-
sa área da construção civil, dentro de linhas, como V. 
Exª coloca, como a piscicultura, a apicultura e outros 
programas que não me vêm à memória agora. O obje-
tivo é viabilizar a renda pelo trabalho. Aí eu tenho uma 
discordância em relação às equipes que normalmente 
vão, porque, dentro dessa preocupação, acontece de 
serem escolhidas aquelas mais frágeis. Não. Têm que 
se escolher aquelas com mais aptidão dentre as que 
estão no programa. Eu defendo, inclusive, um processo 
de seleção, em que as pessoas se candidatem e haja 
uma forma de seleção. Se não pode atender a todas, 
então que atenda as com maior possibilidade. E, noutro 
dia, eu me lembrei muito de V. Exª. O MEC criou um 
programa, ou seja, no complemento ao programa de 
transporte escolar, tem-se a linha de transporte, mas 
em alguns lugares não dá para passar ônibus, não 
dá para passar van. Então, às vezes o aluno tem que 
andar um quilômetro ou dois, da sua residência até a 
estrada onde vai pegar o carro que vai transportá-lo 
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para a escola. Está sendo experimentado o programa 
com a bicicleta. E lembrei-me da ideia de V. Exª, da 
poupança. Inclusive estou sugerindo que o aluno que 
completar o ensino fundamental ganhe a bicicleta. Ela 
fica para ele. A bicicleta deixa de ser pública e passa 
a ser doada, como um prêmio. No ensino médio, vira 
um prêmio. Essa sua ideia da premiação, inclusive na 
alfabetização, é sensacional. Às vezes não sabemos, 
mas comprar a carta de quem se alfabetizou é um ne-
gócio espetacular. E encerro citando uma frase de uma 
carta dessas, que foi dirigida, na época, ao Presidente 
Lula. Uma mulher que se alfabetizou com cem anos de 
idade disse: “eu era cega e não sabia; foi pelas letras 
que passei a enxergar”. Ouvirmos uma frase dessas 
de alguém que está se alfabetizando, percebemos que 
já valeu todo o esforço e o programa. Parabéns! Que-
ro aqui ressaltar o quanto é importante o que V. Exª 
faz pelo Distrito Federal e pelo Brasil. Muito obrigado.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Muito obrigado, Senador.

Peço, Senador Diniz, dois minutinhos mais para 
mostrar qual é a concepção por trás de tudo isso, Se-
nador Wellington, qual é a filosofia por trás de tudo 
isso. É a ideia de que tiramos as pessoas da pobreza 
empregando-as para que elas tenham aquilo que pre-
cisam para sair da pobreza. Venho chamando isso, já 
há muitos anos, de keynesianismo social e produtivo. 
Em vez de dar a renda, você compra o trabalho da 
pessoa para que ela saia da pobreza ao produzir o 
que ela precisa para sair...

(Interrupção do som.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – O projeto de que o Senador Wellington falou, 
e tenho muito orgulho de tê-lo executado no meu go-
verno, não foi ideia minha. Foi ideia de um motorista 
de táxi chamado Argemiro, militante do Partido dos 
Trabalhadores, que uma vez me disse: “Se você paga 
à mãe para que a criança vá para a escola, por que 
não paga ao analfabeto para que ele estude?” Como 
os analfabetos são inteligentes, se a gente pagar todo 
mês, eles nunca vão dizer que aprenderam a ler. En-
tão, dissemos que iríamos comprar a primeira carta 
que ele escrevesse em sala de aula. Alguns disseram: 
“Vai haver alfabetizado fazendo o curso só para pegar 
o dinheiro.” Eu disse que não poderia pegar o dinheiro 
antes de, pelo menos, três meses de aula sem faltar. 
Se algum alfabetizado aguentar três meses de aula 
de alfabetização para pegar R$100,00, merece pela 
paciência.

Esse foi um programa belíssimo. Adotei fazer isso 
com recursos privados. Nesta semana, no dia 16, vou 

entregar um cheque de R$100,00 a cada uma de quin-
ze pessoas que aprenderam a ler, em um programa 
que eu e algumas pessoas mantemos privadamente, 
aqui, no Distrito Federal, onde não deveria mais haver 
analfabetos adultos.

Esse é um programa que representa bem a filo-
sofia. Qual é a filosofia? Pega-se uma pessoa analfa-
beta e paga-se para que ela aprenda a ler. Ao aprender 
a ler, já saiu um pedacinho da pobreza. Não saiu da 
pobreza, mas subiu um degrau para sair da pobreza.

Você pode contratar os jovens deste País para 
erradicar o analfabetismo. Tem que acabar com essa 
ideia de que só pode ser alfabetizador quem tiver o 
diploma de doutor em alfabetização. Quantos jovens 
desempregados temos neste País que sabem ler, que 
estão no segundo grau, alguns já concluíram, e que, 
com algumas semanas de formação, como fazia Pau-
lo Freire, em Recife, quando eu era jovem, podem ser 
preparados para serem alfabetizadores? Você empre-
ga o jovem e erradica a pobreza no que se refere ao 
analfabetismo. 

Isso é possível, só exige uma concepção nova, 
uma concepção mais sofisticada do que a pura e sim-
ples transferência de renda como a gente vem usando 
no Brasil. Não podemos parar essa transferência de 
renda porque é como um balão de oxigênio, mas não 
podemos nos contentar apenas em manter as pessoas 
pobres no balão de oxigênio do Bolsa Família. Precisa-
mos dar saúde para que possam caminhar com suas 
próprias pernas. Isso é possível.

Aproveito este momento de quase um ano do 
Programa Brasil Sem Miséria, cuja avaliação será di-
vulgada no dia 16, para dizer que devemos avançar 
não aumentando apenas o número, mas mudando a 
concepção de como o Brasil pode enfrentar, de fato, 
o problema da miséria e se transformar em um país 
sem miséria.

Era isso, Sr. Presidente, que tinha para colocar.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Cristovam.
Agora, com a palavra o Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, os que nos 
acompanham pelo Brasil e, de forma especial, no meu 
querido Piauí, na última sexta-feira, no último final de 
semana, tivemos, aqui, no Distrito Federal, a realiza-
ção da Conferência Nacional da Juventude, um evento 
que reuniu jovens do Brasil inteiro como protagonistas 
de seu destino. Muitos do meu Estado aqui estiveram. 

Hoje, vamos ter a Conferência Nacional das Mu-
lheres, mulheres do Brasil inteiro, também do Piauí. 
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Hoje eu vinha de Teresina para cá e várias mulheres 
já chegavam ao Distrito Federal para participar deste 
importante evento. Vinham lá da cidade de Picos, de 
Teresina, enfim, de tantas cidades do meu Estado. 

Então, queria hoje, apenas para registrar, dentro 
do que o Senador Cristovam dizia há pouco, que es-
tive visitando o Município de São Francisco do Piauí, 
estive em Oeiras e vi uma importante obra, uma es-
trada que liga o vale do Piauí ao vale do Fidalgo, em 
direção a São José do Peixe, onde foi feita uma ponte. 
O Governador deve inaugurar agora em janeiro. Tive 
oportunidade de ver um conjunto de obras, junto com 
o Prefeito, Dr. Francisco, que é do meu Partido, e todas 
as lideranças, obras de habitação de calçamento, en-
fim, e esse programa que achei interessantíssimo das 
bicicletas como complemento na área do transporte 
escolar do Ministério da Educação. Aliás, defendo e 
considero da maior importância esse projeto.

Mas, veja, o que me traz, como disse, é exata-
mente a 3ª Conferência Nacional de Políticas para as 
Mulheres, que se inicia hoje, às 18h, no Centro de Con-
venções Ulysses Guimarães, aqui no Distrito Federal. 

A solenidade será prestigiada pela presidenta 
Dilma Rousseff e pela ministra da Secretaria de Polí-
ticas para as Mulheres, Iriny Lopes; a ex-presidenta do 
Chile e diretora executiva da ONU Mulheres, Michel-
le Bachelet, que confirmou participação no encontro.

O foco central do evento é a autonomia econômica 
e pessoal das mulheres, que tem tudo a ver com essa 
fala, com esse debate que fazíamos aqui, há pouco, 
com o Senador Cristovam.

Cerca de 3 mil pessoas – claro, a maior parte 
mulheres – deve participar deste evento, que vai até 
5ª feira, no próximo dia 15. Portanto, serão quatro dias 
de intensos debates e elaboração de políticas voltadas 
para mulheres de todo o Brasil. Ao fim da Conferência, 
a Secretaria de Políticas para as Mulheres espera ava-
liar e definir prioridades dentro do II Plano Nacional de 
Políticas para as Mulheres, que foi elaborado em 2007.

Ao citar isso, devo lembrar aqui que, já no século 
XVIII, os socialistas diziam que, para medir o grau real 
de progresso de uma sociedade, era necessário verifi-
car as condições de vida das mulheres. Daí por que o 
Partido dos Trabalhadores apoiou as ações corajosas, 
as conquistas e as organizações, principalmente – não 
posso deixar de dizer – do Governo do Presidente Lula, 
e que continuam agora, de forma corajosa também, 
no Governo da Presidente Dilma, na promoção dos 
direitos das mulheres brasileiras.

Eleger uma mulher Presidente, com a história 
de vida e de luta da companheira Presidenta Dilma, 
significou uma virada histórica e cultural num país 

ainda marcado por preconceitos, por discriminações, 
por racismo e pela hegemonização – é bom dizer – 
do machismo. 

De fato, embora as mulheres sejam mais da me-
tade da população brasileira, a sua participação no 
Congresso Nacional não chega a 10%. Avançamos, 
sim, mas vejam que as mulheres têm escolaridade su-
perior à dos homens, mas recebem menores salários. 
A cada 24 segundos, uma mulher é vítima de agressão 
no Brasil. Para as mulheres negras e índias, a soma 
da discriminação de gênero, raça e classe social, re-
vela que estas são submetidas ainda a trabalhos do-
mésticos precários, à baixa remuneração, em muitos 
lugares, à violência, ao abuso sexual e ao abandono 
que as obriga a assumirem o sustento de suas famílias.

Então, não posso deixar de dizer da importância 
desse evento. 

E aqui fazendo uma homenagem a todas as 
mulheres do Brasil, do meu Piauí, que lutam – eu sei 
– e que, ao longo dos anos, vêm apresentando suas 
conquistas.

Este ano, ainda, quando eu fazia um pronuncia-
mento em homenagem às mulheres, citava inúmeras 
mulheres do meu Partido, como a ex-Deputada Francis-
ca Trindade, que faleceu ainda muito jovem; a Deputada 
Rejane e a Deputada Flora Izabel; as Parlamentares 
do meu Estado na Assembléia; a Deputada Iracema, 
aqui na Câmara Federal; as mulheres do campo. Aqui 
sempre destaco as agricultoras, aquelas que muitas 
vezes o marido vai em cima do animal, para a roça; e 
ela vai a pé, muitas vezes carregando os apetrechos. 
Ou seja, quero lembrar de todo esse esforço nacional 
no sentido de recuperar o tempo perdido. Não tenho 
dúvida de que realmente é preciso essa forte mobili-
zação, como a Marcha das Margaridas e um conjunto 
de outras ações. 

Aqui presente, eu registro também uma home-
nagem a todas as mulheres do Senado Federal e a 
todas as mulheres brasileiras, em nome daquelas que 
aqui atuam e me apóiam mais diretamente: Isabela, 
que está presente, chefe de gabinete; Neblina, também 
como jornalista; Regina; Sâmia; Ana Maria; Socorro; 
Tânia; Rosana; Elen; Milka; D.Tetê; Leide; Felícia; Cléia; 
Lucíola; D. Maria. Enfim, todas essas mulheres que se 
dedicam, e de forma competente. 

Acho que qualquer um, no Brasil, reconhece a 
importância e o destaque das mulheres. Ainda agora ti-
vemos as primeiras mulheres no Judiciário, em algumas 
regiões no meu Estado, com as primeiras desembar-
gadoras, juízas; as primeiras mulheres destacando-se 
no comando da Defensoria Pública, nas procuradorias. 
Mas também há as mulheres empresárias, empreen-
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dedoras, mulheres que em todos os campos da ativi-
dade se destacam.

Eu quero aqui colocar o meu mandato à disposi-
ção de todas essas lutas. Tenho certeza de que o Brasil 
ainda tem uma longa caminhada pela frente e quero 
estar junto, presente, daqui a pouco participando da 
Conferência e buscando contribuir, é claro, tanto no 
Parlamento quanto na cobrança ao Executivo munici-
pal e estadual nessa direção 

Durante o meu mandato, tivemos oportunidade 
de ter uma presença forte das mulheres em várias 
pastas, em diferentes áreas do meu Governo. Fizemos 
a implantação de uma política estadual voltada para 
as mulheres, com bons resultados. Mas, repito, ainda 
temos uma longa caminhada pela frente. 

E, é claro, com muito amor, com muita dedicação. 
Que Deus abençoe todas as mulheres do Brasil. 
Era isso, Sr. Presidente, que tinha a trazer neste 

final tarde desta sessão. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Wellington.
E agora com a palavra o Senador Lauro Antonio. 
O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, venho hoje 
à tribuna desta Casa para falar de uma das votações 
mais importantes que aconteceram aqui, na semana 
passada. Falo da aprovação, em primeiro turno, da 
Desvinculação de Receita da União (DRU), até 2015. 
Realmente, um exemplo de maturidade do Senado 
Federal.

A DRU é um importante instrumento de equilí-
brio fiscal, um mecanismo fundamental para o País, 
imprescindível para dar flexibilidade para alocação 
de recursos públicos, sem afetar as transferências 
constitucionais para os Estados e Municípios, uma 
vez que a desvinculação é feita após os cálculos das 
transferências. Além disso, permite que recursos que 
não seriam efetivamente gastos passem a ser rema-
nejados, muitas vezes, para áreas prioritárias para 
a população.

Com a DRU, como se sabe, o Governo Federal 
terá mais liberdade para investir pouco mais de R$62 
bilhões, que correspondem a 20% do valor arrecadado 
com impostos, contribuições sociais e de intervenção 
no domínio econômico, excluindo as contribuições 
previdenciárias.

Vejo, portanto, a Desvinculação de Receita da 
União (DRU) como um instrumento benéfico para es-
timular o desenvolvimento nacional e acredito neste 

mecanismo também, como disse o nosso Presidente do 
Senado, José Sarney, como uma “vacina contra a crise”. 

É preciso, então, reafirmar que a DRU não trata de 
um cheque em branco ao Governo, como também não 
é um incentivo à gastança desenfreada do Executivo. 

Por isso, acredito que, nas próximas sessões, 
onde ela será colocada em discussão, teremos debates 
bastante proveitosos e que, no segundo turno de vota-
ção, a exemplo do primeiro, a DRU terá sua aprovação 
ratificada pelo Plenário desta Casa, de onde, mais uma 
vez, daremos demonstração de apoio e confiança ao 
Governo da Presidenta Dilma Rousseff.

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

AC) – Obrigado, Senador Lauro Antonio.
Não havendo mais oradores inscritos...
Senador Paulo Paim com a palavra.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem.
Eu quero apenas – recebi há pouco tempo – que 

fique registrado nos Anais da Casa, de forma sucin-
ta, item por item, o trabalho da Comissão de Direitos 
Humanos neste primeiro ano.

Foram, Sr. Presidente, pouco mais de 100 reu-
niões realizadas, de março até esta semana, em que 
foram apreciados 117 projetos, 84 audiências públicas, 
destacando que em cada audiência pública o debate 
foi centrado em questões de interesse da área social, 
como o autista e, na sua amplitude, as pessoas com 
deficiência, a educação, o bullying e a violência contra 
os professores, a paz na escola, o trabalho escravo, 
a jornada de trabalho nas mais variadas áreas – co-
merciário, motorista, trabalhadores em geral –; deba-
temos a questão dos direitos humanos, a situação dos 
aposentados, a situação do Aerus e uma questão que 
nos prendeu por um tempo importante, que foi a da 
orientação sexual e a decisão de cada um quanto a 
isso, e a questão da discriminação religiosa.

Enfim, Sr. Presidente, não vou relatar aqui cada 
um dos itens, até porque já comentei da tribuna. Que-
ro apenas que considere na íntegra um cronograma 
muito fácil de entender e que vai ficar nos Anais da 
Casa a partir da sua publicação, o que, tenho certeza, 
será assegurado por V. Exª.

Era isso.
Obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I, § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª será atendido, nos termos do Regimento.

Com a palavra, o Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Muito obrigado, Sr. Presidente desta sessão, 
Senador Anibal Diniz.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
Senador Paim, é com grande expectativa que, amanhã, 
terça-feira, se Deus quiser, teremos a oportunidade de, 
neste plenário, relatar uma proposta que tem sido alvo 
de intenso debate, de intensa negociação entre todos 
os setores que estão envolvidos com o transporte em 
nosso País. Amanhã, relataremos o projeto que, final-
mente, regulamenta a profissão do motorista, que está 
pautado em nossa Ordem do Dia.

Esse profissional, esse trabalhador, enfrentando 
todo e qualquer tipo de adversidade, cruza o nosso 
País de ponta a ponta, contribuindo com o desenvolvi-
mento. Para mim, tem sido uma alegria, na companhia 
do Senador Paim, buscar a convergência em torno 
desse entendimento, por ser uma luta antiga. Final-
mente, amanhã, teremos a oportunidade de relatar 
esse projeto, se Deus quiser, com o apoio do amplo 
conjunto dos Srs. Senadores e das Srªs Senadoras, 
até pelo exemplo do entendimento que conseguimos 
construir, reunindo a classe trabalhadora, reunindo 
os empreendedores, definindo regras, definindo res-
ponsabilidades, para que essa profissão pudesse, de 
fato, continuar contribuindo com o desenvolvimento 
do nosso País.

Amanhã, se Deus quiser, colocaremos um fecho 
nesse processo, nesse debate que fizemos ao longo 
de 2011, que contou com a intensa participação dos 
trabalhadores e também com a intensa participação 
dos empresários. Foi com alvo nesse entendimento 
que conseguimos convergir para um texto que con-
templasse o conjunto dos segmentos envolvidos no 
arranjo do transporte.

Ouço, com prazer, o Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

Ricardo Ferraço, não há como não lhe fazer um apar-
te. V. Exª é Relator dessa importante matéria e lembra 
bem que, há mais de 40 anos, há um movimento no 
Congresso Nacional para regulamentar essa profissão, 
e nunca se construía o entendimento. Quero cumpri-
mentar V. Exª, que, num primeiro momento, disse o 
seguinte: “Conversem empresários e trabalhadores. 
Sou parceiro. Se depender de mim, farei os ajustes 
necessários para que essa profissão seja regulamen-
tada”. Graças a essa autonomia que V. Exª deu para 
empresários e trabalhadores, foi construída uma peça, 
uma minuta. Depois, no diálogo com V. Exª, com sua 

contribuição, chegou-se a um grande entendimento. 
Esse é um grande passo para aquilo que chamamos 
de pacto pela vida. A partir do momento em que se 
assegura um arcabouço jurídico para o setor e em 
que se faz com que todos assumam responsabilida-
des, consequentemente todos ganham. Ganha o tra-
balhador, ganha o empregador e ganha a população 
em geral, porque essa vai ser uma forma de inibir, de 
coibir, de evitar acidentes no trânsito. Por isso, eu não 
podia deixar de fazer este aparte. Eu participei desse 
processo junto com V. Exª, com muito orgulho, e pude 
conhecê-lo mais. Eu conhecia antes V. Exª, é claro, 
por nome. Eu já estava aqui há um período, e V. Exª 
chegou há pouco tempo ao Senado. No convívio com 
V. Exª, aprendi a respeitá-lo. Graças à sabedoria de 
V. Exª, essa profissão tão importante para o País po-
derá ser regulamentada no Senado ainda este ano. 
Parabéns a V. Exª!

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Foi na companhia de V. Exª que conseguimos fazer 
com que as partes se sentassem em torno de uma 
mesa e construíssem esse entendimento.

É esse mesmo método que me leva, com muito 
otimismo, a fazer uma afirmação: além de buscar a 
regulamentação da profissão do trabalhador motoris-
ta, estamos dando passos largos para que, em 2012, 
possamos também regulamentar uma das mais antigas 
profissões da civilização humana, que é a profissão 
do comerciário. Também estamos fazendo um amplo 
entendimento com todos os segmentos, com os traba-
lhadores, com os empreendedores. Está caminhando 
bem, de forma muito otimista, esse entendimento. Em 
2012, já nos primeiros dias do ano, se Deus quiser e 
assim permitir, coroaremos também esse trabalho que 
fizemos ao longo de 2011, que vai nos permitir regu-
lamentar também a profissão do comerciário, trazen-
do grande alegria e grande conforto não apenas aos 
trabalhadores, mas a todos os empreendedores que 
atuam em torno dessa que é uma das mais antigas 
profissões do nosso País. Os comerciários, como os 
motoristas, necessitavam de um marco regulatório, de 
um arcabouço jurídico, para que a profissão pudesse 
seguir o seu desenvolvimento.

Desse modo, quero retribuir a V. Exª o prazer 
da alegria de ter compartilhado com V. Exª, Senador 
Paim, desse entendimento em relação aos motoris-
tas e, agora, também em relação aos comerciários 
do Brasil, que aguardam com grande expectativa 
que possamos, já no início do ano, consolidar esse 
entendimento.

Sr. Presidente, também registro uma visita que 
fiz, na última sexta-feira, em meu Estado, o Espírito 
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Santo. Foi um dia de grande visita a alguns Municípios 
do norte do nosso Estado.

Primeiramente, fomos ao Município de Pinheiros, 
um importante Município do meu Estado, que tem uma 
agricultura muito moderna, muito eficaz. Não apenas 
proprietários e produtores, mas também agricultores 
e trabalhadores transformam o Município de Pinheiros 
numa referência de competitividade, pelo padrão de 
tecnologia que opera. Esse Município soube, no tempo, 
fazer o enfrentamento, construir políticas para a convi-
vência com a seca. Assim, hoje, é um dos Municípios 
brasileiros que tem a maior área irrigada proporcional-
mente ao território do País, com grande produção na 
área do café conilon e na área da fruticultura. Foi com 
grande alegria que pudemos entregar ao Município 
de Pinheiros e à sua gente um mercado central mo-
derno, adequado para a comercialização, atendendo, 
sobretudo, ao pequeno produtor de base familiar, que 
ali vai comercializar diretamente aquilo que é produto 
do seu esforço e do seu trabalho.

Depois, fomos até o Município de Linhares, um 
dos mais importantes do Estado do Espírito Santo, 
que tem uma tradição fincada na atividade da agri-
cultura. Nos últimos anos, houve ali a exploração 
do petróleo e, sobretudo, um grande investimento 
da Petrobras numa planta com capacidade insta-
lada de produzir até 15 milhões m³/dia de gás. Lá, 
sob a coordenação e o convite do Prefeito Gueri-
no Zanon, pudemos ter uma conversa, um diálogo 
aberto com a sociedade local, com suas lideranças 
políticas, com os movimentos sociais e populares. 
Essa é uma cidade que cresce muito. Naturalmente, 
lá participamos de uma reunião com a Associação 
Brasileira dos Municípios Produtores de Petróleo e 
Gás. Pudemos perceber o tamanho da angustia e da 
expectativa dos nossos prefeitos em relação a essa 
questão, com o Prefeito Guerino à frente, coordenan-
do uma importante reunião. O Município de Linhares 
vai arrecadar em 2011, seguramente, R$50 milhões 
em seus cofres em razão dos royalties do petróleo 
e do gás. O Município de Linhares tem necessidade 
desses recursos. Por isso mesmo, foi uma importante 
reunião, em que pudemos ver todo o sentimento da 
sociedade no sentido de que o Congresso Nacional, 
com muito equilíbrio, em 2012, possa construir uma 
proposta equilibrada, uma proposta que contemple 
os Municípios produtores.

A riqueza deve ser distribuída para o conjunto 
dos brasileiros, mas precisamos respeitar o marco le-
gal, trabalhar o futuro, sem retroceder no tempo, sem 
quebrar contratos que foram concedidos.

Desse modo, Sr. Presidente, registro essa visita 
que fiz ao Município de Linhares e ao Município de Pi-
nheiros, no norte do meu Estado Espírito Santo.

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

AC) – Obrigado, Senador Ferraço.
Agora, com a palavra o Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente Ricardo Ferraço, Senador Paulo 
Paim, Senador Cristovam Buarque, senhores e senho-
ras telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes 
da Rádio Senado, sou o último orador e serei breve.

Câncer, segundo o Presidente do Inca, Dr. San-
tini, nos próximos dois anos, o Brasil terá mais um mi-
lhão de pacientes de câncer. Um milhão de pacientes 
de câncer! É um número estarrecedor. Assusta-nos.

Tenho uma proposta à Mesa do Senado, de que 
nós deveríamos escolher um tema e, naquele dia, não 
fazermos Ordem do Dia.

Senadores e especialistas viríamos todos para 
cá para debater um grande tema nacional, por exem-
plo, o câncer.

Ouviríamos as pessoas, os presidentes dos hos-
pitais, dos institutos, o Ministro da Saúde, e aí tomarí-
amos pé do que está ocorrendo.

Surgiu um estudo na Inglaterra. Cem mil casos, 
cem mil pessoas com câncer foram acompanhadas, 
estudadas e, no final, fizeram um relatório. Quarenta e 
cinco por cento dos pacientes masculinos, quarenta por 
cento das pacientes femininas tinham câncer por qua-
tro fatores: fumo, álcool, obesidade e má alimentação. 
O que eles definem como má alimentação? Segundo 
eles, nós podemos comer filé mignon, beber um vinho 
da melhor safra francesa, comermos peixe, o que for, 
mas se, no cardápio, não houver fruta, legumes, ver-
duras, é má alimentação.

Ano passado, esteve uma ONG aqui no Se-
nado Federal que estarreceu todos os Senadores. 
Ela nos distribuiu DVDs. Levamos esses DVDs para 
casa e assistimos – eu assisti com a minha esposa. 
A ONG trouxe para cá fatos colhidos nas escolas 
brasileiras, particulares e públicas. É impressionan-
te! Os meninos e as meninas não sabem o que é um 
nabo, o que é um rabanete, o que é uma cenoura, 
uma couve-flor; as crianças não sabem o que é um 
repolho, uma manga, um abacate! Isso está filmado. 
Levaram frutas, legumes, verduras e mostraram às 
crianças e elas não sabiam o que era. Na mesma re-
portagem, mostram os salgadinhos, os biscoitos, os 
doces, os iogurtes, e as crianças sabiam de cor. De 
cor! Mostravam o pacote, e levantavam-se três, quatro 
mãozinhas. Nossas crianças estão sendo fidelizadas 
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pelo açúcar, pelo sal, pela gordura. Então, os casos 
começam a ser incontroláveis.

No noroeste e norte fluminense, os pacientes 
vão para o Inca, o maior, para orgulho nosso, instituto 
de câncer da América Latina. É ali que se fazem as 
grandes pesquisas, ali estão especialistas que o mun-
do vem consultar. Agora vamos dobrar o tamanho do 
Inca. O Governador Sérgio Cabral cedeu a área do 
Hospital Iaserj, dos servidores do Estado do Rio de 
Janeiro. Logo ele será demolido, lá há poucos leitos 
ainda sendo usados, e o Inca vai dobrar de tamanho. 
Nós vamos ter mais pesquisadores, mais médicos, mais 
possibilidade de atender às pessoas. É impressionante 
como o câncer está chegando a idades mais tenras, 
há crianças com câncer em grande número.

Eu já dizia, no nordeste e no norte fluminenses, 
as pessoas ficam esperando as kombis da prefeitura 
ou os transportes solidários da ONG, de madrugada, 
para fazerem radioterapia, quimioterapia e, às vezes, 
cirurgia.

Com 4,5 milhões, segundo o Dr. Santini, nós po-
demos criar um bunker lá em Macaé, grande produtor 
de petróleo. Em Macaé, o prefeito se dispõe, inclusive, 
a pagar os médicos, a manutenção e atender o povo 
de Campos, de Itaperuna, o povo da região. Com 4,5 
milhões, nós podemos formar uma pequena clínica 
capaz de conter uma bomba de radioterapia, a qui-
mioterapia e fazer cirurgias. Mas estou dizendo que já 
estamos pensando nisso, nós já estamos tendo que 
ampliar agências, clínicas, postos avançados, de tal 
maneira é o crescimento estarrecedor e assustador 
dessa doença.

Retorno aqui a uma proposição que apresentei 
no Senado Federal, que a consultoria está estudan-
do. É incluirmos na nossa grade escolar de crianças 
obrigatoriamente, em escolas públicas e privadas, a 
apresentação das frutas, legumes e verduras nacionais 
para as nossas crianças. Explicar a elas. Ô, Cristovam, 
você que é um homem da educação, já imaginou uma 
criança que vai à escola e não sabe o que é um nabo, 
não sabe o que é um rabanete, não sabe o que é um 
repolho, não sabe o que é uma alface? Mas ela sabe 
de cor e salteado todos os salgadinhos, os biscoitos, 
os chocolates e as balinhas?

Cristovam, é impressionante o nível de desin-
formação das nossas crianças! E, segundo extenso 
estudo feito com 100 mil casos de câncer no Reino 
Unido, 45% nos homens e 40% nas mulheres se deve 
a álcool, tabaco, obesidade e má alimentação.

Do Álcool e do tabaco, estamos protegidos. Nós já 
temos, inclusive, da lavra do Senador Ricardo Ferraço, 
tolerância zero para quem estiver dirigindo. Nós esta-

mos contendo, nós estamos sendo prudentes, estamos 
tomando medidas. Agora, com relação à alimentação...

E o estudo diz o seguinte: você pode comer um 
filé mignon argentino ou brasileiro, você pode tomar um 
vinho da melhor safra francesa, você pode comer uma 
ova de peixe, um escargô, o que for, comida requinta-
da, melhor azeite, melhor peixe, mas, se não consumir 
frutas, legumes e verduras, faz uma má alimentação. 
E nossas crianças não estão sabendo o que é isso.

Concedo um aparte a V. Exª com muito prazer.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 

Senador Crivella, o que o senhor está falando é edu-
cação, é pura educação. Educação não é só aprender 
a ler, não são só saber as capitais dos Estados ou as 
capitais dos países, é saber comer. Por incrível que 
pareça, é saber comer, porque nós comemos, em 
parte, pela necessidade biológica da fome, mas, em 
grande parte, no Brasil, pelo tipo de insuflação que 
recebemos pela publicidade para comer determina-
do tipo de produtos. E, nesse processo, nós estamos 
perdendo uma guerra, a guerra pela alimentação sa-
dia, em benefício de uma alimentação, em proveito 
de uma alimentação industrial. Nós estamos usando 
os estômagos das nossas crianças para gerar lucro a 
empresas produtoras de alguns tipos de alimentos. E 
só se sai disso pela educação. Essa educação, como 
o senhor está defendendo corretamente, é através 
da própria escola, no seu conceito tradicional: aulas 
mesmo sobre isso. O outro é com algumas medidas. 
Como tomamos uma medida de proibir propaganda 
de álcool – alguns tipos, pois outros ainda estão re-
sistindo na televisão –, como proibimos propaganda 
de cigarros, temos de proibir propaganda de algu-
mas alimentações, sobretudo em momentos em que 
as crianças assistem televisão. Eu vi nesta semana, 
num programa de televisão, que, hoje, estão dando 
brinquedos de presente para as crianças que com-
pram determinada alimentação. Isso é um incentivo a 
uma alimentação desregulada, negativa para a saúde 
dessa criança, que ela vai descobrir anos depois, com 
o diabetes e outros tipos de doenças. E o senhor dis-
se que as crianças crescem sem saber o que são as 
nossas frutas, mas felizmente, aí por um lado nega-
tivo que é bom, as crianças não têm – o que lamento 
muito neste Brasil – noções de patriotismo. Mas tem 
uma coisa positiva nisso, porque o símbolo da Repú-
blica, da Federação, que está aqui na mesa, bem em 
frente ao Presidente, tem como um dos símbolos um 
ramo de fumo. Uma das coisas mais antiquadas que 
o Brasil tem é ter como símbolo um ramo de fumo. Eu 
acho que está na hora de nós propormos aqui uma 
mudança nesse símbolo e colocarmos outra coisa no 
lugar de um ramo de fumo. Se nossas crianças fos-
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sem aprender, realmente, como é o nosso símbolo, 
estariam se preparando para serem fumantes, e nós 
estamos vendo o desastre que é ser fumante. Isso é 
educação, mas pelo lado negativo: mostrar um ramo 
de fumo como símbolo do País e, ao mesmo tempo, 
propaganda de certos produtos alimentícios que não 
alimentam, que, na verdade, geram lucros a certas 
empresas, e um vício em quem come. Vício, vício, 
porque o sal, o açúcar, isso vicia a gente. Então, eu 
fico muito feliz ao vê-lo trazer esse assunto que pouca 
gente trás, pouca gente defende. Quero dizer que, no 
Chile, o Senado, uma lei do atual Presidente do Se-
nado do Chile, decidiu marcar em todos os alimentos 
o que é prejudicial à saúde, o que é neutro e o que é 
positivo. Porque aqui, para você entender o que é que 
tem em uma comida, você precisa ser químico, senão 
você não entende o que quer dizer aquela quantidade 
de componentes. Lá, eles vão colocar um sinal ver-
melho, um verde e um amarelo. Vermelho: cuidado, 
preste atenção, você pode estar comendo uma coisa 
negativa para a saúde! Amarelo: você está neutro. 
E verde é aquilo que, de fato, a gente sabe que traz 
saúde, na linha do que o senhor estava falando das 
frutas brasileiras. Parabéns pela sua fala! Eu acho 
que a gente deveria fazer uma audiência no próximo 
ano em uma das comissões, na Comissão de Educa-
ção, por exemplo, sobre o problema da alimentação 
de nossas crianças. Nós descobrimos o problema da 
falta de nutrição, nós descobrimos o problema da fome 
em crianças, e demos um grande salto para superar 
isso durante o Governo Lula, mas a gente não está 
olhando o outro lado, que é o lado de uma nutrição 
errada, não apenas desnutrição. Nós temos nutrição, 
desnutrição e nutrição errada. Eu acho que isso me-
rece uma audiência. Se o senhor quiser oferecer a 
proposta, conte comigo para subscrevê-la.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque.

Gostaria de incorporar o aparte lúcido de V. Exª 
ao meu pronunciamento, e encerrar por aqui, dizendo 
que, aliás, deveria ser uma proposta do Paim, porque 
o Brasil começa com a cana-de-açúcar, e a cana-de-
-açúcar é o negro. O Brasil chega à idade dos nossos 
avôs com o café, e o café é o negro. É uma injustiça 
a gente colocar o fumo, devia ser o café, devia ser a 
cana, até mesmo em homenagem aos 350 anos, pá-
ginas escuras da nossa História, em que os nossos 
irmãos negros suaram para arrancar do solo a riqueza 
que construiu o nosso País.

Senador Cristovam Buarque, nós vamos fazer 
essa audiência pública; vamos levar isso em frente, 
sobretudo porque a gente estava com medo apenas 
de as crianças ficarem gordinhas, mas, segundo esse 
estudo inglês, vasto, e segundo os números que o Dr. 
Santini nos enviou, de que daqui a dois anos nós te-
remos um milhão de pessoas com câncer neste País, 
nós precisamos atentar para esse estudo extenso: 100 
mil casos, sendo que 45% entre os homens e 40% 
entre as mulheres, quatro causas, quatro fatores ge-
radores: tabaco, álcool, obesidade e má alimentação. 
Mas o que é má alimentação? Má alimentação é falta 
de frutas, legumes e verduras.

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

AC) – Obrigado, Senador Crivella. O Brasil agradece 
pela importante aula de nutrição que vai contribuir muito 
para milhões e milhões de brasileiros, principalmente 
os mais jovens.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT 
– AC) – Os Srs. Senadores Aloysio Nunes Ferrei-
ra, Alvaro Dias, Flexa Ribeiro, Cícero Lucena, Cyro 
Miranda e Mário Couto 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. 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 artigo de autoria do 
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, intitulado: 
“Incertezas”, publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo 
em sua edição de 02 de outubro de 2011.

Segundo o autor, antes que o desastre financeiro 
seja maior, é preciso que haja um entendimento glo-
bal. Para ele, nada disso pode ser feito sem lideranças 
políticas fortes, dispostas a redistribuir o poder global 
e reorganizar suas bases decisórias. 

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. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro da matéria intitulada, “Não era infâmia”, 
publicada pela revista Veja em sua edição de 26 de 
outubro de 2011.

A matéria destaca que o ex-ministro da Agricultu-
ra, seu chefe de gabinete e um lobista são indiciados 
pela Polícia Federal por crime de formação de quadri-
lha, peculato e fraude em licitação.

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 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 artigo de autoria do sociólogo Demétrio 
Magnoli, intitulado “No Enem, a saudação ao Duce”, pu-
blicado pelo jornal O Globo de 10 de novembro de 2011.

Segundo o autor, o ministro na democracia, Ha-
ddad sonha ser comissionário num Estado totalitário. 

Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado 
seja considerado parte integrante deste pronunciamento, 
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. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro da matéria intitulada, “PanAmericano 
disfarçou doações para Lula em 2006”, publicada pelo 
jornal Folha de S.Paulo em sua edição de 06 de no-
vembro de 2011.

A matéria destaca que o banco PanAmericano 
doou R$ 500 mil para a campanha de reeleição do ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2006, e usou 

empresas de dirigentes da instituição financeira para 
disfarçar a origem das contribuições. 

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 CÍCERO LUCENA 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 da jornalista 
Suely Caldas, intitulado “O frágil equilíbrio de Dilma”, 
publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo de 09 de 
outubro de 2011.

Segundo a autora, a estratégia de queda gra-
dual da Selic é arriscada, porque enfraquece o prin-
cipal instrumento anti-infração (o uso dos juros), e, se 
a infração der sinais de descontrole, pode ser tarde 
demais para forçar sua queda sem uma paulada no 

aumento dos juros, o que anularia o esforço anterior 
de reduzir a taxa.

Sr.Presidente, requeiro que o artigo acima cita-
do 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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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro das matérias intituladas: “Pasta vira 
abrigo para ex-lideres estudantis da sigla”, publicada 
pelo jornal O Estado de São Paulo em sua edição de 
21 de outubro; “Campinas foi irrigada por recursos do 
Esporte” publicada pelo jornal O Globo em sua edição 
de 20 de outubro; “Cunhado de Orlando vai explicar 
aplicação de verbas em Campinas” publicada pelo 
jornal O Estado de São Paulo em sua edição de 20 
de outubro; e do artigo “Esporte deu R$ 9,4 milhões 
a ONG ligada a assessor de Ministro” publicado pelo 
jornal Folha de S.Paulo em sua edição de 21 de ou-
tubro do ano de 2011.

As matérias destacam que o Ministério do Esporte 
vem sendo um celeiro de ex-dirigentes da UNE e mi-
litantes do PC do B, sendo que estes comissionados 
ocupam a cúpula dos cargos existentes no ministério 
e coordenam programas ligados a ONGs de fachada.

Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima 
citadas sejam consideradas parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passem a constar dos Anais 
do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Não havendo mais oradores inscritos, declaro 
encerrada a presente sessão, convocando outra para 
amanhã, terça-feira, às 14 horas com a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 319, DE 2009 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 1.526, de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 319, de 2009 
(nº 99/2007, na Casa de origem, do Deputa-
do Tarcísio Zimmermann), que dispõe sobre o 
exercício da profissão de motorista.

(Pendente de pareceres da CI, CCJ, CAE 
e CAS.)

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 84, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 84, de 2004 (no 7.398/2002, 
na Casa de origem, do Deputado Aloysio Nunes 
Ferreira), que altera o art. 9º da Lei nº 9.434, de 
4 de fevereiro de 1997 (Procedimentos e docu-
mentos relativos à petição solicitando autoriza-
ção judicial para doação de tecidos, órgãos ou 
partes do corpo vivo, por pessoa que não seja 
cônjuge ou parente consangüíneo do receptor). 

Pareceres sob os nos 419 e 420, de 2010, 
das comissões:

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Vala-
dares, favorável, nos termos da Emenda no 
1-CCJ, que oferece; e

– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Se-
nador Roberto Cavalcanti, favorável, nos termos 
da Emenda no 2-CAS (Substitutivo), que oferece.

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.374/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Sandro Ma-
bel), que dispõe sobre o dever de notificação 
em caso de necessidade de ações preventivas, 
de socorro, assistenciais ou recuperativas na 
área de defesa civil e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 1.901, de 2009; e 
1.310, de 2011, das Comissões:

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Marconi Perillo, favorável, 
com as Emendas 1 e 2-CCJ, que apresenta; e

– de Assuntos Econômicos, (em audiên-
cia, nos termos do Requerimento nº 522, de 
2011) Relator: Senador Casildo Maldaner, favo-
rável ao Projeto e às Emendas nºs 1 e 2 CCJ.

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 242, DE 

2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 242, de 2011 (nº 219/2011, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o tex-
to do Acordo de Cooperação Cultural entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e 
a Organização para a Libertação da Palestina, 
em nome da Autoridade Nacional Palestina, as-
sinado em Ramallah, em 17 de março de 2010.

Parecer favorável, sob nº 1.321, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Aloysio 
Nunes Ferreira.

5 
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.

6 
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.

7 
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 Defesa Na-
cional, Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy.

8 
REQUERIMENTO Nº 1.422, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.422, de 2011, da Senadora Ana 
Rita, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 280, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa (proíbe visitas íntimas 
aos presos por crime organizado).

9 
REQUERIMENTO Nº 1.428, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.428, de 2011, do Senador Eduar-
do Suplicy, solicitando a tramitação conjunta 
do Projeto de Lei do Senado nº 148, de 2011, 
com os Projetos de Lei do Senado nºs 718, 
de 2007, 169, de 2008, e 494, de 2009, que 
já se encontram apensados, por regularem 
matérias correlatas (destinação e descarte de 
embalagens e resíduos).

10 
REQUERIMENTO Nº 1.431, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.431, de 2011, da Senadora Ana 
Amélia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 3, de 2007, que tramita em con-
junto com o Projeto de Lei do Senado nº 153, 
de 2007, além das Comissões constantes do 
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Agricultura e Reforma Agrária 
(sociedades cooperativas). 

11 
REQUERIMENTO Nº 1.432, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.432, de 2011, do Senador Armando Mon-
teiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (al-
tera a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT).

12 
REQUERIMENTO Nº 1.438, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.438, de 2011, do Senador Armando Mon-
teiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 125, de 2010, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômi-
cos (inserir no manual automotivo referência 
das principais peças que compõem o veículo).

13 
REQUERIMENTO Nº 1.439, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.439, de 2011, do Senador Francisco 
Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 296, de 2011, além da 
Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida também a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania (presta-
ção de informações na negociação coletiva).

14 
REQUERIMENTO Nº 1.440, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.440, de 2011, do Senador Francisco 
Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 296, de 2011, além da 
Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida também a Comissão 
de Assuntos Econômicos (prestação de infor-
mações na negociação coletiva).

15 
REQUERIMENTO Nº 1.446, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.446, de 2011, da Senadora Lúcia 
Vânia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara nº 191, de 2010, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Serviços 
de Infraestrutura (regulamentação do Sistema 
de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro).

16 
REQUERIMENTO Nº 1.453, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.453, de 2011, do Senador João 
Vicente Claudino, solicitando a retirada, em 
caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado 
nº 284, de 2008, de sua autoria.
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17 
REQUERIMENTO Nº 1.454, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.454, de 2011, do Senador João Vicente 
Claudino, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 172, de 2006; e 
635, de 2007-Complementares, por regularem 
matéria correlata (cobrança de multa decorrente 
de inadimplência de obrigações do consumidor).

18 
REQUERIMENTO Nº 1.524, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.524, de 2011, do Senador Inácio Arru-
da, solicitando o desapensamento do Projeto 
de Lei do Senado nº 383, de 2011, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 42, de 2010 (descontos 
nas tarifas de energia elétrica).

19 
MENSAGEM Nº 132, DE 2011

Mensagem nº 132, de 2011 (nº 471/2011, 
na origem), pela qual a Senhora Presidente da 
República submete à apreciação do Senado a 
indicação do Senhor RUBEM ANTONIO COR-
REA BARBOSA, Ministro de Primeira Classe 
da Carreira de Diplomata do Ministério das 
Relações Exteriores, para, cumulativamente 
com o cargo de Embaixador do Brasil junto à 
Comunidade da Austrália, exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República das Ilhas 
Fiji, à República de Nauru e às Ilhas Salomão.

20 
MENSAGEM Nº 133, DE 2011

Mensagem nº 133, de 2011 (nº 472/2011, 
na origem), pela qual a Senhora Presidente da 
República submete à apreciação do Senado a 
indicação do Senhor RUY CARLOS PEREIRA, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Di-
plomata do Ministério das Relações Exteriores, 
para exercer o cargo de Delegado Permanente 
do Brasil junto à Associação Latino-Americana 
de Integração e ao Mercado Comum do Sul.

21 
MENSAGEM Nº 134, DE 2011

Mensagem nº 134, de 2011 (nº 473/2011, 
na origem), pela qual a Senhora Presidente da 
República submete à apreciação do Senado a 

indicação do Senhor MIGUEL GUSTAVO DE 
PAIVA TORRES, Conselheiro da Carreira de Di-
plomata do Quadro Especial do Ministério das 
Relações Exteriores, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República Togolesa.

22 
MENSAGEM Nº 135, DE 2011

Mensagem nº 135, de 2011 (nº 474/2011, 
na origem), pela qual a Senhora Presidente da 
República submete à apreciação do Senado a 
indicação do Senhor FERNANDO APPARICIO 
DA SILVA, Ministro de Segunda Classe da Car-
reira de Diplomata do Ministério das Relações 
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto à República de Guiné-Bissau.

23 
MENSAGEM Nº 136, DE 2011

Mensagem nº 136, de 2011 (nº 475/2011, 
na origem), pela qual a Senhora Presidente da 
República submete à apreciação do Senado a 
indicação da Senhora MARIA AUXILIADORA 
FIGUEIREDO, Ministra de Primeira Classe da 
Carreira de Diplomata do Ministério das Relações 
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora 
do Brasil junto à Malásia, e, cumulativamente, 
junto ao Sultanato de Brunei Darussalam.

24 
MENSAGEM Nº 138, DE 2011

Mensagem nº 138, de 2011 (nº 477/2011, 
na origem), pela qual a Senhora Presidente da 
República submete à apreciação do Senado 
a indicação do Senhor EDUARDO RICARDO 
GRADILONE NETO, Ministro de Primeira Clas-
se da Carreira de Diplomata do Ministério das 
Relações Exteriores, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à Nova Zelândia e, 
cumulativamente, junto à República de Kiribati, 
a Tuvalu e ao Estado Independente da Samoa.

25 
PARECER Nº 1.320, DE 2011

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 1.320, de 2011, da Comissão de Assuntos 
Sociais, sobre a Mensagem nº 144, de 2011 
(nº 516/2011, na origem), pela qual a Senhora 
Presidente da República submete à aprecia-
ção do Senado Federal a indicação do Senhor 
ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO para 
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exercer o cargo de Diretor da Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar – ANS, na vaga 
decorrente do término do mandato do Senhor 
Hesio de Albuquerque Cordeiro.

26 
PARECER Nº 1.346, DE 2011

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 1.346, de 2011, da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Romero Jucá, Sobre a Mensagem nº 141, de 

2011 (nº 499/2011, na origem), pela qual a 
Senhora Presidente da República submete à 
apreciação do Senado a indicação da Senhora 
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA 
para exercer o cargo de Ministra do Supremo 
Tribunal Federal, na vaga decorrente da apo-
sentadoria da Ministra Ellen Gracie Northfleet.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 54 
minutos.)
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Ata da 227ª Sessão para Premiações e Condecorações, 
em 13 de dezembro de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Cícero Lucena

(Inicia-se a sessão às 11 horas e 46 mi-
nutos e encerra-se às 13 horas e 34 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Declaro aberta a sessão.

A presente sessão do Senado Federal destina-
-se a conferir a Comenda de Direitos Humanos Dom 
Hélder Câmara em sua 2ª Premiação.

Os premiados são: Ministro Carlos Ayres Britto, 
Dom Eugênio de Araújo Sales, Sr. Jair Krischke, Dom 
Marcelo Pinto Cavalheira, Dom Tomás Balduíno e o Sr. 
Paulo César Fonteles de Lima (in memoriam).

Convidamos para compor a Mesa a Exmª Srª 
Senadora Ana Rita, Presidente do Conselho. (Pausa.)

Os agraciados e representantes: Revmº Sr. Dom 
Tomás Balduíno; o Sr. Jair Krischke; representante do 
Revmº Sr. Dom Eugênio Sales, o Revmº Sr. Monse-
nhor Sérgio Costa Couto; o representante do Revmº 
Sr. Dom Marcelo Pinto Carvalheira, a Srª Maria Cris-
tina Carvalheira do Nascimento; e o representante do 
Sr. Paulo César Fonteles de Lima (in memoriam), o Sr. 
Paulo Fonteles de Lima Filho.

Concedo a palavra à Presidente do Conselho da 
Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara, 
Senadora Ana Rita.

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, Deputadas, 
Deputados, homenageados e homenageadas, é com 
indisfarçável emoção que venho a esta tribuna, como 
presidenta do Conselho da Comenda de Direitos Hu-
manos Dom Hélder Câmara, homenagear sua memó-
ria através da entrega desta honraria a indivíduos, que 
como ele dedicam sua vida a defender uma sociedade 
mais humanista. Ainda que muito breves, espero que 
minhas palavras sejam capazes de externar a profun-
da admiração que sinto por todos os agraciados com 
a Comenda.

Cada um a seu modo, com as peculiaridades que 
caracterizam a vida de cada pessoa, todos fizeram por 
merecer a homenagem que ora lhes prestamos. Todos 
eles construíram uma História da qual podem se or-
gulhar. São indivíduos que souberam, como poucos, 

vivenciar a excelsa experiência da contínua doação, 
da entrega desinteressada ao próximo, como autên-
ticos instrumentos da justiça e mensageiros da paz.

Não por outra razão, Sr. Presidente, essas pes-
soas fizeram por merecer uma comenda cujo patrono 
é a figura ímpar de Dom Hélder Câmara. Fisicamente 
franzino, o Padre Hélder Câmara – e padre, simples-
mente padre, enfatizo, era o modo como ele estimava 
ser identificado – se agigantava na defesa dos peque-
ninos, dos que sofriam fome e sede de justiça, dos 
excluídos de todas as formas e latitudes.

Na defesa da dignidade humana, Hélder Câma-
ra jamais se apequenou. Na luta pela construção de 
uma sociedade justa e fraterna, assentada nas liber-
dades democráticas e robustecida pela mais genuína e 
imorredoura lição de cristianismo, nunca se acovardou 
perante os poderosos de plantão. Foi grande, sem ser 
arrogante. Foi sábio, sem ser pedante.

Cerceado pelo autoritarismo implantado no Bra-
sil em 1964, Dom Hélder transformou-se no eterno 
peregrino da liberdade a percorrer o mundo afora. 
Sua pregação, à maneira da voz bíblica “que clama 
no deserto”, despertava consciências e estimulava a 
ira santa dos que não se conformam com a opressão 
e a intolerância.

Dom Hélder ensinou-nos que “o deserto é fértil”. 
Que não há solo tão árido que impeça a germinação 
da semente. Que não há noite tão densamente escura 
que proíba o romper da alvorada. Que não pode haver 
vida sem esperança. Que não pode haver dignidade 
humana sem o respeito aos direitos fundamentais. Mais 
que ensinamento, foi esse o compromisso de luta que 
Hélder Câmara nos legou.

Ser digno da herança espiritual de Dom Hélder 
é não esmorecer, jamais, no embate contra a miséria 
material e moral. É não se esquecer, nunca, de que o 
ser humano só se realiza na liberdade, condição pri-
meira para a busca da felicidade.

Ser fiel ao legado de Dom Hélder é comprometer-
-se, sempre, com a defesa dos direitos humanos. Mais: 
é lutar para que esses direitos sejam respeitados em 
plenitude, sendo efetivamente materializados. Bem mais 
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que uma posição retórica, trata-se de assumir esses 
direitos como inerentes à natureza humana, dela não 
podendo ser apartados em hipótese alguma.

Que Dom Hélder viva em nós, em nossos pen-
samentos e em nossa ação. É assim que estaremos 
contribuindo para o florescimento de uma civilização 
de justiça e paz!

E agora peço licença à Mesa e também a todos 
que nos acompanham porque eu gostaria de fazer um 
breve relato da vida das pessoas que foram escolhidas, 
sem desmerecer aos demais que aqui foram sugeridos 
pelos nossos Parlamentares, Senadores e Deputados, 
Senadoras e Deputadas, mas, como disse, gostaria 
de fazer um breve relato, um breve histórico sobre a 
vida dos nossos homenageados que irão receber a 
Comenda Dom Hélder Câmara. 

Quero aqui destacar o Ministro Carlos Ayres Britto. 
Nascido em Própria, no Sergipe, graduado em 

Direito pela Universidade Federal do Sergipe, Mestre 
e Doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo. Grande parte de sua trajetória foi em sala de 
aula, formando aqueles que operariam o direito. Pu-
blicou inúmeros livros e artigos, sempre pautados no 
rigor conceitual da argumentação e na defesa intran-
sigente do humanismo e da democracia.

Sua atuação como Ministro do Supremo Tribunal 
Federal e toda sua história comprovam sua luta pela 
garantia dos direitos humanos e com a humanização 
do direito. Os votos proferidos naquela Corte Suprema 
são verdadeiras aulas, servindo como fonte de estu-
dos para todos que se propõem a lutar pelos direitos 
humanos.

No Supremo Tribunal Federal, tem se destaca-
do por suas posições invariavelmente favoráveis aos 
direitos de cidadania e à defesa dos grupos mais vul-
neráveis.

Também será homenageado aqui, hoje, Dom 
Eugênio Sales.

Vindo da Cidade de Acari, no Rio Grande do Nor-
te, graduado em Filosofia e Teologia. Tornou-se sacer-
dote em 1943. Seu grande legado para a sociedade 
brasileira é ser um dos criadores das Comunidades 
Eclesiais de Base e da Campanha da Fraternidade, 
que utilizam o espaço religioso para modificar a socie-
dade, para defender os direitos dos mais vulneráveis. 
Durante o período tenebroso das ditaduras militares 
na América latina, assumiu a defesa dos refugiados 
políticos. Por sua história dedicada a ações voltadas 
às mais nobres causas humanitárias, Dom Eugênio 
Sales também é um dos homenageados. 

Jair Krischke, gaúcho de Porto Alegre, nascido 
em 1938, logo se destacou pela luta em defesa dos 
perseguidos políticos nos diversos regimes ditatoriais 

sul-americanos. Fundou o Movimento de Justiça e Di-
reitos Humanos, cujas ações salvaram da tortura, do 
desaparecimento e do extermínio cerca de 2 mil pes-
soas. Mesmo sob riscos e ameaças, nosso homena-
geado não se furtou em lutar pela defesa dos direitos 
humanos. Participou ativamente das campanhas da 
Anistia, libertação de presos políticos e das Diretas 
Já. Em 1984 atuou pela nova Constituinte, Reforma 
Agrária e pela revogação de leis de exceção. Criou 
o prêmio Direitos Humanos de Jornalismo e fundou, 
entre outros, O Movimento Popular Anti-Racismo, a 
Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos e 
do Movimento de Ex-Presos e Perseguidos Políticos 
do Rio Grande do Sul, Por sua história de luta e dig-
nidade que também hoje conferimos a Jair Krischke a 
Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara.

Dom Marcelo Pinto Cavalheira, nascido em Re-
cife, em 1928, este nobre pernambucano é Mestre em 
Fiolosofia e em Teologia Dogmática pela Pontifícia Uni-
versidade Gregoriana – Roma/Itália. Dedicou sua vida 
a educação religiosa e a preparação de novos sacerdo-
tes. Foi 1º Reitor do Seminário Regional do Nordeste; 
Assistente Eclesiástico da Ação Católica; Subsecretário 
do Regional Nordeste II da CNBB; Membro da Comis-
são Episcopal de Pastoral e, depois, Vice-Presidente 
da CNBB Nacional. Por sua vida dedicada ao ensina-
mento da caridade e do amor ao próximo, defendendo 
os mais vulneráveis de nossa sociedade também será 
homenageado Dom Marcelo Pinto Cavalheira com a 
Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara.

Dom Tomas Balduino, nascido em Posse, no Esta-
do de Goiás, em 1922. Cursou Filosofia em São Paulo 
e Teologia na França. Cursou Antropologia e Lingüís-
tica, além de aprender a língua indígena, quando foi 
nomeado para a Prelazia de Conceição do Araguaia, 
onde viveu de maneira determinante e combativa os 
primeiros conflitos com as grandes empresas agrope-
cuárias, que invadiam terras indígenas, expulsavam 
famílias sertanejas e exploravam trabalho escravo. 
Sempre atuando em defesa dos mais pobres, o que 
caracterizava sua atuação sacerdotal. Por esta dispo-
sição na luta contra as injustiças, provocou a ira do 
governo militar e dos latifundiários da região, que per-
seguiram e assassinaram os líderes de trabalhadores 
por ele amparados, como o Movimento do Custo de 
Vida e a Companhia Nacional pela Reforma Agrária. 
Foi personagem fundamental na Criação do Conselho 
Indigenista Missionário e da Comissão Pastoral da Ter-
ra. Por sua presença generosa e determinada na luta 
em defesa dos direitos humanos e da cidadania dos 
povos indígenas e dos trabalhadores rurais sem terra 
é que Dom Tomás Balduíno receberá a Comenda de 
Direitos Humanos Dom Hélder Câmara.
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Este ano, por deliberação do Conselho, decidimos 
instituir uma premiação in memoriam para prestigiar 
a memória daqueles que lutaram por uma sociedade 
mais justa e igualitária, reverenciando seu legado e 
sua luta. Portanto, será homenageado aqui hoje: Major-
-Brigadeiro Paulo César Fonteles De Lima.

Nascido em Belém, no ano de 1949. Graduou-se 
em Ciência do Direito, iniciado na Universidade Federal 
do Pará e, tão logo ingressou na Universidade, já de-
monstrou liderança na luta contra a ditadura. Na década 
de 70, mudou-se para Brasília com a esposa e perfilou-
-se junto a outros estudantes na luta dos movimentos 
estudantis, sendo preso. Enquadrado pelo 447, que 
proibia estudantes depois de presos retornarem aos 
estudos por três anos, assim foi trabalhar na fazendo 
do irmão. Depois de cumprido esse período retornou à 
Universidade e, formado, passou a lutar na defesa dos 
camponeses. Lançou, juntamente com outros compa-
nheiros, o jornal Resistência, de combate à ditadura 
militar. Contribuiu com a Comissão Pastoral da Terra 
na defesa dos camponeses do Sul do Pará. Por conta 
desta atuação seu nome passa a constar de listas de 
marcados para morrer. Em 1982 foi eleito Deputado 
Estadual e, as ameaças continuavam. Usou seu man-
dato para denunciar os descalabros do governo militar 
e a contribuir com a luta campesina, estudantil e dos 
trabalhadores. Em 1987 as ameaças se concretizaram, 
e foi assassinado, os mandantes até hoje não foram 
levados a julgamento. Por sua vida dedicada pela de-
fesa dos direitos humanos que o Senado concede ao 
Major-Brigadeiro Paulo César Fonteles de Lima o prê-
mio in memoriam, que será entregue a seu filho Paulo 
Fonteles de Lima Filho.

Quero dizer aqui, com muita alegria, que junta-
mente com os demais Senadores que compuseram 
a Comissão, não foi fácil escolher esses nomes entre 
tantos outros indicados pelos nossos Parlamentares, 
Deputados Federais e Senadores, Deputadas e Se-
nadoras. Mas acreditamos que, ao homenagearmos 
essas ilustres pessoas que aqui estão, estaremos tam-
bém homenageando os demais, com muita satisfação 
e com muita alegria.

Era isso, Sr. Presidente, era o que eu gostaria de 
dizer neste momento, como Presidente da Comissão 
que contribuiu nesse processo.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/

PSDB – PB) – Nós que agradecemos à Senadora Ana 
Rita pela condução de todo o trabalho e pelo pronun-
ciamento.

O nome de Dom Eugenio de Araújo Sales foi 
proposto pelo Senador José Sarney, com o apoio da 
Senadora Ana Amélia; o de Dom Marcelo Pinto Car-

valheira foi proposto por mim, Senador Cícero Luce-
na; o do Ministro Carlos Ayres Britto, pela Senadora 
Marta Suplicy, o de Jair Krischke, pelo Senador Pedro 
Simon; e o de Dom Tomás Balduíno, pela Deputada 
Luiza Erundina de Souza, de quem, com satisfação, 
registro a presença em plenário, bem como a do Major-
-Brigadeiro Paulo César Fonteles de Lima, pela Depu-
tada Jandira Feghali, in memoriam.

Convido, pela ordem dos inscritos, para usar da 
palavra, o Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Exmº Sr. Presidente dos trabalhos, Senador Cícero 
Lucena; querida Presidenta da Comissão Especial; 
senhores agraciados; e distintas autoridades, embora 
a singeleza desta reunião, eu acho que é um momen-
to de uma afirmativa muito importante do Congresso 
Nacional. 

Em primeiro lugar, como salientou a ilustre Pre-
sidenta, Senadora Anita Rita, o nome do prêmio Dom 
Hélder Câmara, como disse muito bem V. Exª, o nome 
já diz tudo. Ao escolher a figura de Dom Hélder Câma-
ra para nós destacarmos as pessoas que se apresen-
taram na luta pela defesa dos direitos humanos, nós 
estamos dizendo tudo. 

Eu já disse várias vezes desta tribuna que a fi-
gura de Dom Hélder foi uma figura que mais me im-
pressionou na minha vida. Eu era jovem, dirigente da 
Junta Governativa da UNE, e fomos conversar com 
Dom Hélder

A figura de D. Hélder, o magnetismo da fórmula 
com que ele falava, as palavras que brotavam do fun-
do da sua alma. Ele nos dando uma lição do que tinha 
que ser... Acompanhei sua vida o tempo todo. 

Não é por nada que a ditadura proibiu o seu 
nome de sair em jornal, rádio e televisão; não é por 
nada que ele é que deveria ser o chefe da igreja no 
Rio de Janeiro e foi transferido para o Recife. O que 
não o impediu de ele ser a grande figura e a grande 
liderança que foi no Brasil e no mundo. 

A companheira Ana Rita, salientou a importância 
dos nossos agraciados. D. Eugênio de Araujo Sales, 
Cardeal do Rio de Janeiro, D. Marcelo Pinto Cavalhe-
ra; a figura lendária de D. Tomás Balduino, uma figura 
épica que o Brasil aprendeu a respeitar, a amar, pela 
grandeza, pela coragem, pela dignidade de sua ação. 
Em memória a Paulo César Fonteles de Lima, o Mi-
nistro Aires Brito, uma figura emocionante – ah se o 
Judiciário brasileiro seguisse a rota do Ministro Aires 
Brito, que tem dado uma lição de civismo, de dignidade, 
de bravura e nós do Rio Grande do Sul apresentamos 
a figura de Jair Krischke. 
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Olha, Jair Krischke é mais que do um cidadão, 
é uma lenda; mais de duas mil, não sei quantas mil 
pessoas não foram assassinadas pelo trabalho de 
Jair Krischke 

Desde 64, ele se dedica a essa causa, não apenas 
como Presidente da Comissão de Direitos Humanos, 
mas já antes, sua figura é emocionante no Cone Sul, 
Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai. 

Primeiro levando os brasileiros do Rio Grande 
do Sul para o Uruguai, quando lá era uma democra-
cia; depois, atuando nos dois sentidos, de cá para lá 
e uruguaios, e os brasileiros que estavam lá, exila-
dos, com a ditadura que lá se estabeleceu, para que 
retornassem ao Brasil e fugissem para algum país da 
América ou da Europa.

O trabalho de Jair Krischke foi qualquer coisa 
de fantástico no Rio Grande do Sul. O seu nome é 
uma bandeira de respeito, de dignidade, de correção. 
Muitos, inclusive eu, tentamos entrar com seu nome 
na vida política, podia estar nesta Casa, Senador da 
República. Nunca aceitou. Nunca aceitou nem cargo 
político e nem qualquer cargo. Poderia ter um escritó-
rio de primeiríssima grandeza com grandes causas, se 
dedicou aos presos políticos, se dedicou aos persegui-
dos, se dedicou aos torturados, a sua vida inteira, anos 
e anos, e anos, e anos. Começou em 64 e não parou 
até hoje. Olha, acompanho a sua vida, a modéstia e a 
singeleza da sua vida. É uma pessoa que a qualquer 
momento do dia, da noite, a qualquer hora, em qual-
quer instante, é solicitado por milhares de pessoas e 
milhares de pessoas que encontraram a salvação e 
conseguem se manter vidas, conseguindo um cami-
nho, no mundo, que lhes dá condições de sobreviver. 

Também na luta da ação pelo restabelecimento 
da democracia lá estava o Jair. Na luta pela anistia, pe-
las Diretas Já, na luta contra a tortura, na convocação 
da Assembléia Nacional Constituinte, na luta contra a 
censura à imprensa. Ao lado dele, com seu exemplo, 
posso garantir, ninguém mais do que Jair foi um norte 
no Rio Grande do Sul que, talvez, tenha sido o Estado 
que mais sofreu na ditadura. O Presidente deposto foi 
João Goulart – o líder da legalidade, Brizola, estava lá 
ao lado, no Uruguai. As tropas do Exército praticamente 
cercaram a fronteia do Brasil, do Uruguai e da Argen-
tina. O Rio Grande se levantou, nunca se dobrou, teve 
coragem de resistir sempre. Por um momento, o Con-
gresso foi fechado, todas as assembléias legislativas 
do Brasil foram fechadas. A Assembléia do Rio Gran-
de do Sul ficou aberta. Fez-se um grande Congresso 
quando a Oposição era um anarquia e não se sabia o 
que se queria ou o que não se queria, qual o caminho 
a ser traçado. Lá no Rio Grande se fez um Congresso 
de toda a Oposição para escolher a linha. A linha não 

é da luta armada, é luta democrática, pelas Diretas, 
pela Constituinte, pela anistia, pelo fim da tortura, pela 
liberdade da imprensa. Quem mais orientou, quem mais 
serviu de padrão, quem mais foi o exemplo que atrás 
dele as pessoas caminharam, foi o Jair.

A figura impávida dele andando, trabalhando, lu-
tando, debatendo. A figura dele enfrentando, arrostan-
do a polícia, o exército, indo de peito aberto, e todos 
tinham que respeitá-lo, porque o Rio Grande e o Brasil 
olhavam para a figura dele. Era o grande exemplo e 
o grande mote. 

Eu tenho a convicção absoluta de que o exem-
plo do Jair no Rio Grande do Sul, naquela região, lá 
no Uruguai, porque ele fez o mesmo o que fez no Rio 
Grande do Sul, fez na luta pela democracia no Uruguai. 
Lá na Argentina, com as Mães da Praça de Maio. Lá 
no Chile. A luta contra o projeto Condor, onde a luta 
contra a ditadura do Brasil, da Argentina, do Uruguai, 
do Chile se uniu sob o comando americano para im-
por a ditadura. O seu trabalho, o seu esforço e a sua 
resistência. 

Olha, meu amigo Jair, acho que é a primeira vez 
que tenho a chance de dizer isso para ti frente a fren-
te: eu tenho uma admiração e um respeito por ti que 
tu não imaginas. E digo mais, Jair, o Brasil e de modo 
especial o Rio Grande do Sul, você é uma figura que 
vai ficar na nossa história, nessa tua simplicidade, 
nessa tua modéstia, nessa tua negativa de receber 
cargos, posições, nessa tua vida onde tu sacrificaste 
tudo, podia ser um grande advogado, podia crescer, 
podia avançar e, no entanto, não fez nada a não ser 
trabalhar pela tua causa. Você é um grande nome.

O Congresso faz aqui uma justiça muito grande.
Vejo que estás bem acompanhado com as figuras 

que estão ao teu lado, mas para nós do Rio Grande do 
Sul que, ao lado da luta do Brasil, temos algumas lutas 
a mais. O Rio Grande do Sul é Brasil porque quis ser 
porque era para ser Espanha, era para ser América 
espanhola, mas a pátria do cavalo, nós do Rio Grande, 
definimos a fronteira e o Brasil. 

Tivemos muitas lutas inclusive com o Brasil com 
a Revolução de 30, com a Revolução farroupilha. Te-
mos princípios arraigados, temos uma tradição de fé, 
de amor à terra, à pátria que é difícil encontrar alguém 
mais do que nós. Igual, muitos, mas não mais. E é esse 
Brasil que olha para o Rio Grande e vê no Rio Grande 
a tua figura. 

Temos grandes heróis. Estamos festejando o ani-
versário da legalidade. Festas, banquetes, estátuas ao 
Brizola. Merecido. Festas, homenagens a muitos que 
participaram. Merecido. Mas você no silêncio, no ano-
nimato. Pois que se diga aqui, neste momento, eu não 
vejo no Rio Grande do Sul ninguém que tenha mais o 
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respeito, a admiração pelo que fez, do que tu és. Não 
conheço ninguém que tem a grandeza, a pureza de 
sentimento, a dedicação de corpo e alma acima da 
família, acima de tudo pela tua causa, pela tua luta, 
noite dia, percorrendo, andando por toda a América 
do que você. 

Estou muito feliz por poder te dizer, daqui da tri-
buna do Senado, em nome do Brasil, mas em nome do 
Rio Grande, isso o que você merece. Você é o símbolo 
da pureza, da grandeza, da beleza, da humildade, da 
singeleza, do caráter, da luta da resistência. É um orgu-
lho ser Da singeleza, do caráter, da luta, da resistência.

É um orgulho ser teu amigo, é orgulho ser teu 
conterrâneo, é uma felicidade vê-lo ainda firme e for-
te. Se Deus quiser continuando nessa caminhada, 
que é fazer do Brasil, que está a caminho, diga-se de 
passagem, a grande Pátria de respeito e amor entre 
todos os brasileiros. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 

– PB) – Com a palavra o Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Deputada Lui-
za Erundina, que honra esta Casa ao vir aqui.

Sr. Presidente, quero, inicialmente, agradecer a 
cada um de vocês a homenagem que estão prestan-
do ao Senado ao aceitarem essa comenda. Esta Casa 
precisa mais de pessoas como vocês, recebendo uma 
homenagem dela, da Casa, do que vocês precisam de 
nós. Esses nomes que citamos hoje, como homenage-
ados, e o nome de Dom Hélder Câmara, ao estarem 
aqui dentro hoje prestam uma homenagem que esta 
Casa precisa e no momento em que, mais do que aos 
direitos humanos, pelo menos a impressão que passa, 
é que estamos servindo aos interesses privados. E às 
vezes nem só os interesses privados de outras pessoas, 
mas até mesmo interesses privados de nós próprios.

Por isso, meu agradecimento por estarem aqui. 
Vocês fazem parte de um grupo, lembrando um artigo 
de Luiz Cláudio Cunha, desta semana, no blog em que 
ele agarrou a foto que aparece a Presidente Dilma, com 
22 anos, sendo jogada e os jornalistas, os juízes co-
brindo o rosto. O jornalista, que nos orgulha aqui com 
a sua presença, mostrou que naquele tempo alguns 
tinham que cobrir os rostos envergonhados, aqui nós 
temos um grupo que não esconde o rosto. Aqui nós 
temos um grupo que atravessou o período mais difícil 
da nossa história, com o rosto transparente, aberto e 
lutando pelas causas justas, pelas grandes causas que 
o Brasil e o nosso povo precisa. 

Desses, eu quero citar dois e mais um. Obvia-
mente, Dom Balduíno, que de muito longe, lá do meu 

Recife, eu ouvia falar, eu lia, eu tomava conhecimento 
da sua luta. Quero aqui agradecer, Dom Balduíno, a 
inspiração que o Senhor nos trouxe, naquele momento, 
a muitos jovens brasileiros, e a inspiração que vem nos 
trazendo na sua luta, especialmente pelos sem-terra, 
pelos nossos camponeses.

Quero falar também do Dom Marcelo Carvalhei-
ra, cuja Irmã Cristina e o seu marido Olimar são dois 
dos mais antigos amigos que tenho. Marcelo, como 
chamávamos arrogantemente, porque não devería-
mos chamar um padre de Marcelo, mas era assim 
que o chamávamos, representou, na minha geração, 
em Recife, o irmão mais velho na política; aquele que, 
às vezes, cutucava para avançarmos e, às vezes, nos 
freava, quando era preciso. Eu gostaria muito que ele 
estivesse conosco. Pena que não pôde vir. Mas quero 
que ele saiba da admiração, do respeito, do carinho 
que tenho por tudo que ele significou para um grande 
grupo de pessoas jovens que lutavam pela democra-
cia, pelo socialismo neste país.

E Dom Hélder Câmara, que não está recebendo 
homenagens; está nos homenageando ao ceder o seu 
nome a esta Casa, a cada um que recebe a Comenda, 
ao ceder o seu nome para lembrarmos aqui os direitos 
humanos. Dom Hélder foi, para uma geração inteira de 
brasileiros – eu diria que até mais, um pouco para nós, 
pernambucanos que convivemos com ele –, uma luz 
naquele tempo. Mais do que uma luz, ele foi um exem-
plo, um exemplo de como é possível não ter medo de 
enfrentar as coisas com tranqüilidade, como quando ele 
abria aquele portão sem saber quem estava do outro 
lado, na sua casa, na Rua das Fronteiras. Às vezes, 
não era porque as pessoas o procuravam; era porque 
ele saía; parava ali um carro que obviamente queria lhe 
dar carona, e ele entrava sem querer saber quem era. 
Uma coragem que, com todo respeito a essa figura, 
beirava a irresponsabilidade que todo corajoso carrega 
dentro de si. Segundo, a lucidez como ele analisava os 
problemas, como ele nos dizia o que era certo e o que 
era errado na opinião dele; terceiro, a modéstia de ele 
estar falando com a gente como se nós fôssemos o 
bispo e tivéssemos a idade e a experiência dele. Sair 
à rua... Em minha casa, por exemplo, eu devia ter 20 
ou 22 anos, ele ia ali conversar e, obviamente, a rua 
inteira se mobilizava em função de ele estar passan-
do. Eu o via com uma simplicidade e uma firmeza que 
impressionavam. Eu fico muito feliz de estar aqui e po-
dendo falar de nome como esses. Todos os outros eu 
quero reconhecer a trajetória; mas a estes três, pela 
convivência: Dom Balduíno, de longe; Marcelo e Dom 
Hélder, de perto, eu quero dizer aqui como vocês fo-
ram importantes na formação de nossas cabeças e de 
nossos corações, como vocês foram importantes ao 
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nos dar o exemplo de que é preciso viver com o rosto 
aberto, sem cobrir os rostos, e isso significa viver de 
acordo com sua consciência e do lado certo. 

Vocês nos deram esse exemplo, vocês nos de-
ram essas luzes e eu os agradeço muito. Eu não estou 
aqui como Senador; eu estou aqui como o jovem que 
lá atrás, graças a vocês, pode seguir um rumo e con-
tinuar com o rosto aberto, sem cobri-lo. Muito obriga-
do a vocês, muito obrigado em meu nome pessoal e, 
como Senador, muito obrigado por estarem aqui nos 
homenageando. E à Senadora Ana Rita, muito obrigado 
pelo papel que teve na escolha, e ao Senador Cícero 
por estar presidindo esta sessão. Muito obrigado é o 
mais que eu posso dizer ao ser parte daqueles que 
condecoram vocês e, através da condecoração que 
dá, recebem uma muito maior, muito melhor, que é a 
condecoração do exemplo. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Pela ordem de inscrição, Senadora 
Marinor Brito.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Bom-dia 
a todos e a todas. Exmº Sr. Senador Cícero Lucena, 
que preside esta atividade política que eu considero de 
alta relevância para o Senado Federal, pois estamos 
aqui na Sessão Especial de Entrega da Comenda de 
Direitos Humanos Dom Hélder Câmara e que eu faço 
questão de registrar a relevância

É uma comenda que foi instituída recentemente, 
em 2008, a partir de um projeto de lei do meu com-
panheiro de partido o ex-Senador José Neri, que nos 
honrou muito nos quatro anos que esteve aqui, nesta 
Casa, e que, ao propor esta comenda, fez questão de 
traçar o perfil e a vida de Dom Hélder, mostrando o 
quanto Dom Hélder teve uma atuação política marcante, 
destacando-se por sua posição firme contra a ditadura. 

O Senador Neri lembrou – e eu acompanhei pes-
soalmente a discussão da aprovação desse projeto – a 
importância de ter um representante da luta pelos di-
reitos humanos dos mais desfavorecidos desse País, 
para simbolizar o quanto existem pessoas de bem, 
lutadores sociais espalhados por este Brasil tentando 
defender os mais desfavorecidos, as pessoas mais 
humildes, as pessoas que têm sido historicamente, 
neste período do avanço do capitalismo no País e no 
mundo, violados no seu cotidiano, nos seus direitos 
essenciais, nos seus direitos fundamentais, nos seus 
direitos humanos. E homenagear pessoas que têm a 
coragem, na contramão dessa história de valores ego-
ístas, de valores onde a solidariedade e a fraternida-
de não são mais parte do cotidiano é extremamente 

importante para quem acredita num mundo de justiça 
e de liberdade e que quer que estes valores sejam 
hegemônicos na sociedade brasileira. 

Então para nós é uma honra poder partilhar com 
esses ilustres homenageados esse momento, que é um 
momento simbólico para o Brasil, que é um momento 
que, ao mesmo tempo que é simbólico, também se 
afirma que esta Casa não está apenas para valorizar 
os interesses das elites, dos que têm ajudado a violar 
os direitos humanos. Aqui tem contraditório, aqui tem 
quem acredite, quem proponha e quem indique a exis-
tência de luta e de resistência neste País. Eu fico muito 
orgulhosa de estar neste momento aqui, queria saudar 
todos os nossos convidados na pessoa da Deputada 
Erundina, que é uma figura marcante na luta pelos di-
reitos humanos neste País e que tem atuado aqui junto 
com o nosso Senador Randolfe e outros, cobrando do 
Governo Federal a instalação da Comissão da Verda-
de, na perspectiva da apuração dos crimes bárbaros 
cometidos, da violação dos direitos humanos, ocorri-
da no período da ditadura militar aqui no nosso País.

Queria, ao saudar o Reverendíssimo Dom Tomás 
Balduíno, o Sr. Jair Krischke, o representante do Re-
verendíssimo Sr. Dom Eugênio de Araújo Sales, o Sr. 
Monsenhor Sérgio Costa Couto, a representante do Re-
verendíssimo Sr. Dom Marcelo Pinto Carvalheira, que é 
a Srª Maria Cristina Carvalheira do Nascimento, pedir 
licença a vocês para fazer uma referência à memória 
de um dos homenageados, que é o meu conterrâneo 
Paulo César Fonteles de Lima, fazer uma referência 
ao Paulo, tendo a honra de ser amiga pessoal, de ser 
militante dos direitos humanos no Estado do Pará, 
junto com seu filho, Paulinho Fonteles que aqui está 
para receber esta homenagem, dizendo do orgulho 
de ter sido militante no Pará junto com Paulo Fonteles.

Paulo Fonteles que, num período difícil da luta 
política do País, assumiu a liderança do sul do Pará, 
como advogado na defesa dos camponeses. Paulo que, 
tão logo se envolveu na defesa da reforma agrária, na 
luta para que os direitos constitucionais do povo traba-
lhador fossem assegurados foi ameaçado de morte e 
passou uma boa parte da sua vida ameaçado de morte. 

A gente tem muita dificuldade de falar nisso, por-
que o Estado do Pará, como muitos em Estados onde 
o Estado brasileiro não se faz presente para defender 
os direitos do povo trabalhador, tem sido responsável 
pela morte de muitos homens e mulheres de bem.

O Paulo Fonteles chegou a ser Deputado Esta-
dual e partilhou com os movimentos sociais no Pará 
de muitas lutas importantes. Não havia um trabalhador 
organizado no Pará de qualquer área que não tivesse 
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o Paulo Fonteles como aliado. Era um representante 
verdadeiro do povo no Parlamento, e é muito duro para 
nós saber que o Paulo foi assassinado e que, até hoje, 
depois de tantos anos não há um responsável por esse 
crime ou os próprios assassinos na cadeia.

Como tinha sido uma morte anunciada, a morte 
do Paulo podia ter servido de exemplo para que os 
governos se mobilizassem no sentido de frear essa 
matança em função da luta por terra, pelos direitos 
humanos, pela manutenção das florestas, podendo 
ter se transformado numa ação de Estado. Diferente 
disso, hoje, o Pará continua sendo campeão de mortes 
no campo e continua sendo campeão de impunidade 
com esse tipo de crimes. 

Eu não vou sair desta tribuna, num dia em que 
estamos homenageando com a Comenda Dom Hélder 
Câmara pessoas tão ilustres, tão dignas da sua con-
dição de ser humano, sem fazer uma nova denúncia, 
meu querido Paulinho Fonteles, que foi conterrâneo 
também como vereador na Câmara Municipal de Be-
lém e que foi autor da primeira CPI que investigou a 
violência sexual contra crianças e adolescentes que eu 
tive o privilégio de presidir. Trabalhamos muito juntos. 
Estamos vendo agora ser ameaçado pela Advocacia-
-Geral da União – pasmem! – para ser substituído na 
sua função de Procurador da República no Estado do 
Pará um dos grandes aliados e defensores dos direi-
tos humanos: o Dr. Felício Pontes, que é membro do 
Ministério Público do Pará, respeitado por todos os 
lutadores sociais daquele Estado. Pasmem: ele está 
sendo ameaçado de ser afastado por defender os in-
teresses indígenas e orientar etnias que vivem do rio 
Xingu acerca dos seus direitos de indenização pelos 
impactos ambientais e sociais em razão da Hidrelé-
trica de Belo Monte. Atitude essa que é uma missão 
institucional. Não apenas pela denúncia, mas uma 
das pessoas que eu tinha sugerido para estar sendo 
homenageado hoje aqui, coincidentemente, era o Dr. 
Felício Pontes, Senador Cristovam. E não é de hoje 
que o Governo brasileiro vem tentando criminalizar os 
lutadores sociais, os movimentos sociais no Estado, os 
que têm lutado para impedir os crimes socioambientais 
que esses ditos projetos de desenvolvimento têm cau-
sado na nossa região. Só que, dessa vez, a criminali-
zação se vira contra um dos mais ilustres e atuantes 
representantes do Ministério Público Federal do Pará. 

Quero deixar esse registro, porque tenho certe-
za de que todos os que estão sendo homenageados 
hoje aqui, se acompanhassem a trajetória do nosso 
ex-Deputado Paulo Fonteles e acompanhassem a tra-
jetória do nosso Procurador Felício Pontes Júnior, do 

Pará, renderiam homenagem a eles, porque a dedi-
cação, a seriedade e o amor com que eles se dedica-
ram à causa das pessoas mais humildes e à defesa 
das pessoas mais humildes têm muita semelhança e 
são muito valorosos, sobretudo para essas pessoas. 

Então, eu queria aqui agradecer a presença de 
cada um de vocês e dizer que é uma honra estar, 
neste momento, aqui, compartilhando desta home-
nagem que, como disse o Senador Cristovam, não é 
do Senado para com vocês, mas de vocês para com 
o Senado. Que a história de vida de vocês possa se 
espalhar pelas bancadas partidárias, pelos homens e 
pelas mulheres que estão aqui representando os Es-
tados, mas que poderiam estar voltados muito mais, 
com seus olhares, com seu compromisso político, para 
a defesa dos direitos humanos no nosso País.

É isso que eu queria dizer. Muito obrigada pela 
presença de cada um. Parabéns pela realização da 
sessão. A nossa querida Senadora Ana Rita, que é 
Vice-Presidente da nossa Comissão de Direitos Hu-
manos, sabe do nosso empenho cotidiano para que os 
projetos de lei e as ações políticas realizadas por nós 
aqui, nesta Casa, possam refletir mais a necessidade 
de olhar não os interesses das elites, mas os interesses 
dos mais humildes, os que têm sofrido imensamente 
no nosso País e que têm tido os seus direitos violados.

Muito obrigada. Um grande beijo, Paulinho – per-
mita-me chamá-lo assim. 

Bom dia. 
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/

PSDB - PB) – Com a palavra a Senadora Ana Amélia
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente Cícero Lucena, eu queria cumprimentar 
também a Senadora Ana Rita; os agraciados ou seus 
representantes: Reverendíssimo Sr. Dom Tomás Bal-
duíno, representante; conterrâneo Jair Krischke, do 
movimento dos direitos humanos do Rio Grande do 
Sul; representando o Reverendíssimo Sr. Dom Eugê-
nio de Araújo Sales, o Reverendíssimo Dr. Monsenhor 
Sérgio Costa Couto; representando o Reverendíssimo 
Sr. Dom Marcelo Pinto Carvalheira, a Srª Maria Cris-
tina Carvalheira do Nascimento; representando Paulo 
César Fonteles de Lima (in memoriam), seu filho, o 
Sr. Paulo Fonteles de Lima Filho; as senhoras e os 
senhores; o Senador Pedro Simon; os caros conter-
râneos gaúchos que vêm para cumprimentar o nosso 
representante que é agraciado nesta cerimônia, junto 
com os demais que mereceram igual reconhecimento.

A razão final da construção de uma democracia 
é garantir aos cidadãos o pleno respeito aos direitos 
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humanos. Desde a declaração da Bill of Rights, em 
1689, até os dias de hoje, cidadãos de bem, de todo 
o mundo, lutam para levar essa garantia aos cidadãos 
de todo o Planeta.

No Brasil, esse processo culminou na redação do 
artigo 5º da Constituição Federal, em 1988, a Constitui-
ção Cidadã, como chamava o nosso Presidente Ulys-
ses Guimarães. O Estado democrático de direito em 
que vivemos, atualmente, é resultado do empenho de 
cidadãos e cidadãs que dedicaram e arriscaram suas 
vidas na luta pelos direitos humanos.

Um dos deveres de instituições republicanas e 
democráticas como o Senado Federal é reconhecer o 
legado dessas pessoas e prestar a elas sua deferência, 
respeito e homenagem. É a maneira que encontramos 
de valorizar o que foi feito no passado, para que hoje 
possamos nos expressar de forma livre, neste plenário. 
Também é a maneira que encontramos para lembrar 
que a luta pelos direitos humanos sofre constantes 
ameaças e, sendo assim, necessita de permanente 
vigilância.

Senhoras e senhores agraciados, Srªs e Srs. Se-
nadores, convidados, a história da democracia e dos 
direitos humanos na América Latina foi construída com 
a participação de diversos setores da sociedade, mas 
a religião e o Judiciário – incluo o Ministério Público 
- exerceram papéis preponderantes nesse processo.

Por isso, hoje, estamos reunidos neste plenário 
para prestar homenagem a cidadãos que se destaca-
ram nesta luta e que são exemplos para todo nosso 
País, no passado, hoje e também no futuro.

Queria cumprimentar o Ministro Carlos Ayres 
Britto; Dom Eugênio Sales; o Sr. Jair Kirshke, que re-
presenta, com muita honra, o Rio Grande do Sul; Dom 
Marcelo Pinto Carvalheira; Dom Tomás Balduíno; e, 
numa homenagem póstuma, o Senhor Paulo César 
Fonteles de Lima.

O Brasil agradece e se orgulha de todos os se-
nhores agraciados.

Muito obrigada, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/

PSDB - PB) – Obrigado, Senadora.
Srªs e Srs. Senadores, senhores agraciados, Srª 

representante, ao dar início ao meu pronunciamento 
nesta sessão solene, em que o Senado da República 
outorga a Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder 
Câmara, gostaria de lembrar, de uma forma bastante 
rápida, que, no último sábado, dia 10, registramos o 
transcurso dos 63 anos da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, dia em que também se comemora 

– se é assim que se pode dizer – o Dia Internacional 
dos Direitos Humanos.

Essa é uma data muito importante para que não 
nos esqueçamos dos horrores vividos durante a Segun-
da Guerra Mundial e que marca um divisor de águas 
na consciência dos povos quanto à necessidade de 
promovermos o respeito aos direitos dos nossos se-
melhantes.

Portanto, nada mais oportuno que, no dia de hoje, 
estejamos aqui reunidos para lembrar os homenagea-
dos que, a exemplo de Dom Hélder Câmara, dedicaram 
suas vidas à defesa dos direitos humanos.

Aliás, gostaria de destacar que foi muito adequada 
a escolha de Dom Hélder Câmara para nomear a Co-
menda de Direitos Humanos concedida pelo Senado 
Federal. Quatro vezes indicado para receber o Prêmio 
Nobel da Paz, Dom Hélder é uma referência inafastá-
vel na defesa dos direitos humanos neste País, inde-
pendentemente do credo religioso a que pertençamos. 
Colocava-se sempre ao lado dos pobres. Defendia uma 
Igreja simples e pregava a não-violência.

Esta, Srªs e Srs. Senadores, é a segunda vez que 
concedemos esta Comenda. Ela foi instituída pela Reso-
lução n° 14/2010 e destina-se a agraciar personalidades 
que tenham oferecido contribuição relevante e parte 
da sua vida à defesa dos direitos humanos no Brasil.

Durante o ano, recebemos 35 indicações, que 
foram analisadas de forma criteriosa pelo Conselho da 
Comenda, tão bem presidido pela Senadora Ana Rita.

Os senhores já foram citados como homenage-
ados e eu também homenageio os demais que não ti-
veram oportunidade, e esperamos que outros também 
tenham seus trabalhos reconhecidos.

Tive a honra de indicar o nome de Dom Marce-
lo Pinto Carvalheira e a felicidade de vê-lo aprovado 
para receber esta.

Digo isso, primeiro, porque foi Dom Hélder que, 
assistido por Dom Aloísio Lorscheider e por Dom José 
Maria Pires, nosso querido Dom Pelé, pessoalmente 
nomeou bispo Dom Marcelo Carvalheira, em 27 de 
dezembro de 1975, que, à ocasião, contava com ape-
nas 47 anos de idade. Em segundo lugar, porque Dom 
Marcelo Pinto Carvalheira consagrou-se como um dos 
mais próximos colaboradores de Dom Hélder na Ar-
quidiocese de Olinda e Recife. No período da ditadura 
militar, estiveram lado a lado em defesa de tantos líde-
res da Igreja Católica. Por esse motivo foi perseguido, 
preso e torturado, acusado de atividades subversivas.

Quando Dom Hélder e Dom Marcelo faziam suas 
pregações, os ouvintes frequentemente lhes pergunta-
vam se não tinham medo da prisão, ao que respondiam: 
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“Somos do povo, e o povo está conosco”. Os militares 
argumentavam que não lhes competia falar sobre os 
problemas da sociedade, argumento esse que sem-
pre ignoraram para defender os mais pobres, os mais 
desassistidos e os mais humildes.

Ordenado padre em 1953, em Roma, antes do 
episcopado, Dom Marcelo Pinto Carvalheira já vinha 
desempenhando importantes missões: exerceu as 
funções de Professor de Teologia, no Seminário de 
Olinda; Diretor Espiritual do Seminário; 1º Reitor do 
Seminário Regional do Nordeste em Olinda; Assisten-
te Eclesiástico da Ação Católica e Subsecretário da 
Regional Nordeste II da CNBB.

Além disso, pouco tempo antes de ser nomeado 
Bispo, desempenhou a função de Bispo auxiliar da Pa-
raíba, recebendo a Sé titular de Bitilio, que abrangia 
25 cidades, em 29 de outubro de 1975.

Já como Bispo, em 9 de novembro de 1981, foi 
encarregado da recém-criada Diocese de Guarabira. 
Em 1995, foi designado para ser Arcebispo da Arqui-
diocese da Paraíba, múnus que exerceu até 5 de maio 
de 2004.

Como Bispo e Arcebispo, entre outras funções, 
foi membro da Comissão Episcopal de Pastoral da 
CNBB Nacional; responsável pelo setor Leigos e Vice-
-Presidente da CNBB Nacional, entre 1998 e 2004,

Em 2008, foi homenageado também pela As-
sembléia Legislativa da Paraíba com a Medalha João 
Paulo II.

Permitam-me contar um pequeno fato para de-
monstrar quem era D. Marcelo Pinto Cavalheira, fato 
este que já contei inclusive na tribuna desta Casa. 

Ao assumir a Prefeitura da cidade de João Pessoa, 
em 1997, no dia da posse eu fui à casa de D. Marcelo, 
ao lado da Basílica Nossa Senhora das Neves. Ele me 
levou para um terraço nos fundos da casa dele – era 
por volta de 5h30, 6 horas da tarde. Ele disse: “Cícero, 
veja como é a vida? Enquanto o meu olho esquerdo 
sorri com alegria do Criador, de ver a nossa natureza 
e a beleza do pôr do sol do rio Paraíba, o meu olho 
do lado direito chora, porque ele avista o lixão do Ro-
ger, onde cerca de 300 pessoas sobreviviam de forma 
desumana.”

Este é o humanista Dom Marcelo. Eu tenho cer-
teza de quetantos outros paraibanos poderiam contar 
ensinamentos dele, como fez aqui o Senador Cristovam 
Buarque, e ele continua a nos ensinar, porque, hoje, 
aos 85 anos de idade, recolhido ao Mosteiro de São 
Bento, em Olinda – onde seu nome de Monge-Oblato 
Regular Claustral é Irmão José –, Dom Marcelo é um 
exemplo vivo de desapego e desprendimento de inte-

resses pessoais. Jamais deixou de assumir compro-
missos inerentes à evangelização e aos serviços aos 
pobres, sempre dizendo que anunciava o Evangelho 
não a título de glória para si, mas antes, por uma ne-
cessidade que se impunha.

Poucas pessoas neste País contribuíram tanto 
para a defesa dos direitos humanos – a exemplo dos 
homenageados também aqui que nos fazem compa-
nhia, outros que já foram e outros que também me-
recem ser.

De modo particular, Dom Marcelo engrandece o 
Brasil e também, mesmo não sendo paraibano de nas-
cimento, engrandece e muito a nossa querida Paraíba. 
De Dom Hélder Câmara, recebeu não apenas sucessão 
apostólica, mas também um legado de comprometi-
mento com os direitos humanos e com a cidadania, 
legado esse ao qual conferiu brilhante continuidade.

Por tudo isso, Srªs e Srs. Senadores, homenage-
ados, não poderia ser mais oportuna esta homenagem 
que ora prestamos ao Arcebispo Emérito da Paraíba, 
Dom Marcelo Pinto Carvalheira, concedendo-lhe a Co-
menda Direitos Humanos Dom Hélder Câmara.

Tenho a mais absoluta certeza de que Dom Hél-
der, do plano celestial em que se encontra, se junta a 
nós neste momento para homenagear esses amigos 
e os que o acompanha nesta homenagem, valoroso 
evangelizador e defensor dos direitos humanos do 
nosso País, que é Dom Marcelo Pinto Carvalheira.

Parabéns ao Senado, parabéns aos homenage-
ados com os nossos agradecimentos pelas relevan-
tes contribuições que prestaram à defesa dos direitos 
humanos no Brasil.

Muito obrigado e que Deus proteja a todos. (Palmas.)
Passamos, agora, à entrega das comendas.
Convido o Senador Pedro Simon a fazer a entre-

ga do prêmio ao Sr. Jair Krischke, juntamente com o 
Senador Paulo Paim e a Senadora Ana Amélia, os três 
Senadores do Rio Grande do Sul. (Palmas.)

Convido o Senador Cristovam Buarque para fa-
zer a entrega do prêmio ao Revmº Sr. Dom Tomás 
Balduíno.(Pausa.)

Também convido a Deputada Luiza Erundina, 
que fez a indicação. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 
– PB) – A Presidência comunica ao Plenário que re-
cebeu, do Ministro Ayres Britto, ofício solicitando que 
lhe fosse propiciada outra data para o recebimento da 
Comenda de Direitos Humanos.

Convidamos a Senadora Ana Rita para fazer a 
entrega.
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A Presidência comunica ainda que Dom Eugenio 
de Araújo Sales, por recomendação médica, encontra-
-se impossibilitado de comparecer a esta homenagem. 
Monsenhor Sérgio Costa Couto representará o agra-
ciado recebendo o diploma.

S. Emª, Dom Eugenio de Araújo Sales receberá 
a Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câma-
ra pessoalmente, das mãos do Presidente do Senado, 
em outra oportunidade. Mas, a estaremos entregando 
aqui através da Presidente do Conselho Comenda de 
Direitos Humanos Dom Hélder Câmara, Senadora Ana 
Rita, para que faça a entrega do diploma do represen-
tante de Dom Eugenio. (Pausa.)

Terei a honra de fazer a entrega do prêmio à re-
presentante de Dom Marcelo Pinto Carvalheira, a Srª 
Maria Cristina Carvalheira do Nascimento, sua irmã 
mais nova e sua representante. (Pausa.)

Convidamos a Senadora Ana Rita, Presidente 
do Conselho da Comenda de Direitos Humanos Dom 
Hélder Câmara, para que faça a entrega ao represen-
tante do Sr. Paulo César Fonteles de Lima, o Sr. Paulo 
César Fonteles de Lima Filho. (Pausa.)

Com a palavra, em nome dos agraciados, o Sr. 
Jair Krischke.

O SR. JAIR KRISCHKE – Sr. Presidente, Srª Se-
nadora Ana Rita, Presidente do Conselho da Comenda 
de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara, Srs. Sena-
dores, Senadora Ana Amélia, Senhoras e Senhores, 
solicitam-me que, em nome dos agraciados, faça uso 
da palavra. 

Mas, antes quero agradecer especialmente ao 
Senador Pedro Simon por ter indicado meu nome. 
Sinto-me muito honrado, Senador. E é para mim um 
motivo de imensa satisfação essa indicação.

Também quero agradecer, se me permite, a pre-
sença do Dr. Luiz Francisco Correia Barbosa, meu 
querido companheiro, vice-presidente do Movimento 
de Justiça e Direitos Humanos. 

Refiro-me também à Deputada Luíza Erundina, 
grande batalhadora, ao Senador Paim que aqui estava.

E, em nome dos agraciados, então, queria dizer 
que esse reconhecimento que o Senado da Repúbli-
ca nos outorga nesse dia, especialmente porque essa 
Comenda chama-se D. Hélder Câmara, que foi sim um 
exemplo e uma inspiração para todos nós.

Este pequeno grande homem, que de forma de-
sassombrada e com extrema humildade não só serviu 
ao seu povo, mas, também foi mais além. Ele saiu pelo 
mundo denunciando as atrocidades que aconteciam 
aqui no Brasil. Foi marcado pela ditadura de forma ter-

rível. Seu nome não podia ser veiculado por nenhum 
órgão de imprensa.

E qual o crime que D. Hélder cometeu? Dizer a 
verdade. E certamente os demais agraciados have-
rão de concordar comigo que esse tem sido o nosso 
norte, na verdade.

Costumo dizer, para aqueles que são cristãos, 
que Jesus Cristo nos disse: “A verdade vos libertará”.

E para os marxistas sempre digo: a verdade é 
revolucionária.

Portanto, o centro daqueles que lutam pelos di-
reitos humanos é a verdade. E, nesse momento que 
a nossa nação, de forma muito atrasada frente às de-
mais nações da região, decidiu criar uma comissão da 
verdade, que não é aquela comissão que gostaríamos, 
o texto aprovado deixou longe aquilo que era nossa 
aspiração. Mas, é o que temos e por ela devemos lutar.

Acho que esta Casa tem também essa missão 
de dar a esta comissão todo o apoio possível. Enten-
do que todos os brasileiros deverão apoiar, incentivar 
e cobrar dessa comissão, porque chegou o momento 
de conhecermos a verdade. Aquela verdade que talvez 
incomode a um ou outro, mas que é fundamental para 
consolidar essa democracia que aqui no Brasil se diz 
de transição. Mas, é uma transição que não termina 
nunca, ela é interminável. 

Por que não podemos, a exemplo da Argentina, 
do Uruguai, do Chile, celebrar a justiça? Nunca se falou 
em revanchismo. Se quer, sim, a verdade e a justiça, 
nada mais do que isso.

E é importante também dizer que nós todos que 
temos lutado pelos direitos humanos temos uma imensa 
preocupação com o nosso país, para que ele avance 
também em áreas que são muito sensíveis. Uma infân-
cia que não está bem cuidada, uma velhice quase que 
abandonada, uma educação que fica devendo muito 
aos brasileiros, uma saúde pública absolutamente fra-
cassada. Isso tudo são direitos humanos e são direitos 
humanos que o Estado brasileiro viola. E, quando falo 
Estado brasileiro, falo do município, do Estado Fede-
rado e da União Federal como hoje grandes violadores 
dos direitos humanos.

Isto é preciso mudar. E é aqui no Parlamento que 
essas questões se resolvem. É o exercício pleno desse 
poder que a nação espera, porque o Parlamento, em qual-
quer país, que se reivindique de democrático, é a antena 
sensível para captar os anseios do seu povo e levar até 
o Executivo para que isso aconteça, que se consagre. 

Não sei se correspondi ao que os homenagea-
dos hoje queriam expressar. Mas, o nosso compro-
misso com os direitos humanos é este. Nem sempre 
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dizemos coisas agradáveis. Mas, procuramos sempre 
dizer aquilo que aqueles que não têm voz gostariam 
de dizer, gostariam de ter a oportunidade de estar aqui 
nesta tribuna, hoje, falando dos seus anseios, falando 
das suas necessidades, falando das suas fragilidades, 
que temos que, um dia, atender.

Ao finalizar minhas palavras, agradeço novamente 
ao Senado, à comissão presidida pela Senadora Ana 
Rita, aos que indicaram os nossos nomes – no meu 
caso especialmente o Senador Pedro Simon – por 
esta homenagem. Ela é uma homenagem que nos traz 
imensa alegria, é uma honra, mas que amplia nosso 
compromisso, porque, ter uma comenda que se chama 
Dom Hélder Câmara, significa assumir um compromis-
so maior com aqueles que são os últimos, aqueles que 
não têm rosto, que sequer têm rosto.

Muitíssimo obrigado, Srs. Senadores, muitíssimo 
obrigado àqueles que aqui se fazem presente.

Agradeço profundamente, do fundo do coração. 
Era isso que gostaria de dizer nesse momento.

(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/

PSDB – PB) – Com a palavra, para encerrar esta ses-
são, Dom Tomás Balduíno.

DOM TOMÁS BALDUÍNO – Minha palavra é na-
turalmente de agradecimento e, sobretudo, pela inspi-
ração da figura de Dom Hélder que afinal nos une aqui 
de forma interessante e que nos permitiu, nesse curto 
encontro de hoje, desde a chegada, contatos belíssi-
mos, inclusive agora ouvindo a palavra dos Senadores 
como estadistas que vivem a preocupação da pátria. 

Pois bem, Dom Hélder para nós é como um pro-
feta e um profeta que soube, como religioso, vivenciar e 
propagar a dimensão política da fé. Foi talvez o que o fez 
sofrer muito, não só por parte do Estado, mas também 
por parte da própria igreja, essa dimensão política que, 
no fundo, é uma dimensão república, como dizia o Padre 
Antonio Vieira, que vai na linha – segundo Dom Hélder 
insistia – da solidariedade, da superação do egoísmo.

E, como membro da Comissão Pastoral da Ter-
ra, a gente vê que temos que avançar nesse caráter 
republicano, superando a privatização, que começou 
com a privatização da terra, na lei de 1850, e continua 
hoje em dia com o sofrimento de muitos povos indí-
genas, camponeses, essa privatização que é também 
privatização da água, como o caso de Belo Monte e 
que contraria totalmente esse espírito, o espírito des-
se homem que, para nós, é uma referência no seio da 
igreja como uma presença profética. 

O representante aqui de Dom Sales me pediu, 
da parte também de Dom Orani, para frisar esse rela-

cionamento fraterno de Dom Eugenio Sales com Dom 
Hélder, embora essa dificuldade, no seio da igreja, de 
compreender a dimensão política da fé, que ele levou 
adiante e levou adiante até a partir do Concílio Vaticano 
II, e, de modo especial aqui na Conferência de Medellin, 
de opção pelos pobres e oprimidos, foi a sua história, 
foi a sua glória, foi também o seu sofrimento até o fim.

Então, essa figura, essa pessoa, é que nos ani-
ma a todos.

E gostaria de terminar fazendo com que a gente 
leve adiante esse projeto, de Dom Hélder, da Repú-
blica. É um religioso que fala como Vieira, em termos 
de República e que isso se concretize, cada vez mais, 
especialmente agora, neste tempo de advento, neste 
tempo da utopia e da profecia.

Eu acho que esta sessão aqui engrandece cada 
um de nós, homenageados, e mostra esse espaço 
aqui, do Senado, um espaço muito importante para 
esse crescimento da nossa Nação, do nosso País, do 
nosso futuro.

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/

PSDB – PB) – Antes de declarar encerrada, o repre-
sentante do Sr. Paulo César Fonteles de Lima, o seu 
filho, pediu para fazer uso da palavra.

O SR. PAULO CÉSAR FONTELES DE LIMA 
FILHO – Meu caro Presidente desta sessão, Cícero 
Lucena, em seu nome eu saúdo todos Senadores e 
Senadoras que aqui estão e, em nome de Dom Tomás 
Balduíno, eu gostaria de saudar a todos os agraciados.

Mas eu não poderia, Presidente, furtar-me a não 
falar sobre esta Comenda de Direitos Humanos Dom 
Hélder Câmara, honrosa, a memória do meu pai. Ad-
vogado de trabalhadores rurais no sul do Pará, assas-
sinado há 25 anos. Não poderia, porque eu entendo 
que é preciso estender esta homenagem a mais de 
dois mil camponeses e camponesas que, nos últimos 
trinta anos, foram assassinados no Estado do Pará, 
na luta pela terra, na luta pela civilizatória bandeira da 
reforma agrária. E estendo esta homenagem recebida 
à memória de João Canuto de Oliveira, à memória de 
João Batista, de Expedito Ribeiro de Souza, do Padre 
Josimo, de Nativo Natividade, trabalhadores e traba-
lhadoras que tombaram no Estado do Pará na luta pela 
terra. O que chama a atenção, senhoras e senhores – e 
assim me dirijo a mais alta corte legislativa do nosso 
País, para dizer que, nesses últimos trinta anos, mais 
de dois mil trabalhadores e trabalhadoras foram as-
sassinados no Pará.

Infelizmente, Sr. Presidente, menos de 3% dos 
casos foram levados a julgamento – foram julgados e 

DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL370



53534 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011

condenados, menos de 3%. O que revela que o nosso 
País, que o nosso Estado, que o Judiciário paraense 
é o Judiciário da impunidade.

Ano que vem meu pai completará 25 anos de 
morto; como muitos outros, os seus assassinos, os 
mandantes ligados à famigerada União Democrática 
Ruralista, ao grande latifúndio sequer foram julgados. 
Então, nesse sentido, é que eu faço essa lembrança, 
que é fundamental lutar contra a impunidade do nosso 
País, lutar pela reforma agrária, lutar contra o trabalho 
escravo e fazer com o Brasil possa ser um País me-
lhor para seus filhos, para suas filhas, particularmente 
para aqueles que não nasceram em berço esplêndido.

Aqui termino, Sr. Presidente, agradecendo de todo 
o coração esta homenagem, esta honraria à memória 
daqueles que lutaram, de forma intransigente, pelas 
liberdades públicas, pela democracia, pelos direitos 
humanos, pela reforma agrária e pelo socialismo. E 
assim o faço, lembrando de um trecho de Cecília Mei-
reles, do Romanceiro da Inconfidência, quando ela 
dizia; “Pelos caminhos do mundo, nenhum destino se 
perde: há os grandes sonhos dos homens, e a surda 
força dos vermes”.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 

– PB) – Tenho a honra também de, antes de encer-
rar, passar a palavra ao Revmº Sr. Monsenhor Sérgio 
Costa Couto, representante de Dom Eugênio Sales.

O SR. MONSENHOR SÉRGIO COSTA COUTO 
– Sr. Presidente, Senador Cícero Lucena, Srª Senadora 
Ana Rita, Revmº Senhor Bispo, demais componentes 
da Mesa, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, todos, é 
uma imensa alegria para nós da Arquidiocese de São 
Sebastião do Rio de Janeiro, em nome de nosso Ar-
cebispo Emérito, receber esta comenda que une dois 
cidadãos cariocas dos quais muito nos orgulhamos. Ca-
riocas, sim, não só pelos direitos dos títulos outorgados 
a esses dois nordestinos, mas, pela longa atuação em 
nossa cidade: Dom Hélder ali viveu 28 anos, entre1936 
e1964, dos quais 12 como bispo-auxiliair, até ser no-
meado, em 1964, Arcebispo de Olinda e Recife; Dom 
Eugênio Sales, lá está desde 1971, quando, vindo da 
Bahia, substituiu Dom Jayme de Barros Câmara, fale-
cido. Dois homens unidos por uma profunda amizade 
de meio século; estilos pessoais e métodos diferen-
tes, mas objetivos comuns. Eventuais divergências de 
opinião e de voto – Toma´s sabe melhor – em alguma 
instância, nunca abalou minimamente tal fraternidade. 
Certa vez, referindo-se ao perigo que corria durante o 
período autoritário, Dom Hélder disse: “Eu não poderia 
ser quem eu sou, se Dom Eugênio não fosse quem ele 

é; um homem forte e respeitado”. Todos sabiam que 
tocar em Dom Hélder, seria tocar em Dom Eugênio. 
Assim o calavam na imprensa, oficial e, às vezes mes-
mo, fazendo pressão contra a nossa própria imprensa, 
meios de comunicação dentro da Igreja, mas não to-
cavam na sua pessoa. Falando sobre aquele período, 
eu, pessoalmente, ouvi do Cardeal que “se Dom Hélder 
fosse ameaçado, pegaria o primeiro voo para Recife”.

Neste ato, representando igualmente o atual Ar-
cebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempes-
ta, e por sua expressa orientação, declaramos nossa 
profunda gratidão por várias iniciativas sociais de Dom 
Hélder no Rio, tais como A Feira e o Banco da Provi-
dência, a Cruzada e o Mercado São Sebastião; apenas 
para citar as que mais se destacaram e duram até hoje.

Estas iniciativas do então bispo-auxiliar do Rio 
de Janeiro, realizadas com o apoio do Cardeal Jayme 
de Barros Câmara, foram fortalecidas, quando do iní-
cio do Governo Pastoral de Dom Eugênio de Araújo 
Sales, que trazia para o Rio de Janeiro a experiência 
do Rio Grande do Norte e da Bahia. É conhecido que 
algumas idéias do jovem Bispo potiguar, tais como as 
Comunidades Eclesiais de Base e a Campanha da 
Fraternidade, tomaram vulto nacional.

Muitas ações de Dom Eugênio foram considera-
das fundamentais na vida da cidade do Rio de Janeiro, 
como foi o caso da Favela do Vidigal, cujos moradores 
não foram removidos graças à sua intervenção através 
da Pastoral das Favelas – aí só gostaria de dizer que a 
visita do Papa João Paulo II ao Vidigal e até a doação 
surpresa do anel não foram coisas casuais. Havia algu-
ma coisa por trás ali também, como apoio, assim como 
a Pastoral do Menor, ambulatórios, abrigos para caren-
tes, aidéticos... segundo a necessidade se apresentava.

Enfim, uma ampla e silenciosa rede de assis-
tência aos mais pobres que foi idealizada e levada 
a efeito e protegida por Dom Eugênio em seu longo 
governo pastoral de 30 anos em nossa Arquidiocese. 
Sem hostilizar os ricos, na ação social priorizava os 
mais pobres, tanto na assistência imediata quanto na 
promoção social; não se esquecendo de, serenamente, 
refletir sobre as causas da pobreza. 

Dizia Dom Eugênio em um artigo de 94: 

O egoísmo, dominante em indivíduos e 
em países, impede uma justa distribuição de 
recursos naturais. Cada um pensa em si, em 
sua nação, sem atender ao bem comum. Aqui, 
se coloca o empobrecimento do terceiro mundo 
em benefício dos mais ricos. No Brasil, a con-
centração de riquezas é crescente. Busca-se, 
em vez de justiça social, a diminuição dos que 
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deveriam igualmente participar desses dons 
que Deus criou para todos os seus filhos (Jor-
nal do Brasil, 13-8-94).

O Cardeal Sales, silenciosamente, como ele mes-
mo gosta de dizer, protegeu os presos políticos, ajudou-
-os materialmente, foi a sua voz junto às autoridades 
de então. E sempre foi ouvido pelo respeito de suas 
posições claras e não se comprometendo nem com os 
detentores do poder, nem com a luta armada (Artigo 
de D. Oram João Tempesta , em 2010).

Muitos conhecemos histórias, vimos fotos da 
proteção e asilo dados a perseguidos, não só nacio-
nais, mas também nos países vizinhos na famigerada 
operação Condor. Lembro que nosso homenageado 
socorreu, protegeu pessoas cujas posições ideológi-
cas estavam, por vezes, em nítido contraste com a fé 
católica. Mas nossa mesma fé nos diz que o combate 
deve dar-se no campo das idéias, que, com a graça de 
Deus, a tudo transforma e a todos convence.

Ao contrário, a vitória pelas armas pode ser fal-
sa, temporária e aviltante, também para quem delas 
injustamente lança mão.

Por fim, quero encerrar com a Palavra de Deus, 
um texto que, resumidamente, Dom Eugênio tem como 
lema episcopal: Impendam et Superimpendam, tirado 
de São Paulo (2Cor 12,15).

Ego autem libentissime impendam et supe-
rimpendar ipse pro animahus vestris. Siplus vos 
diligo, minus diligar?

Isso significa: quanto a mim, de bom grado des-
penderei, e me despenderei; me gastarei totalmente, 
todo inteiro, em vosso favor. Será que, dedicando-vos 
mais amor, serei, por isto, menos amado?

Agradeço a oportunidade, Sr. Presidente. Peço que 
transmita também ao Presidente desta Casa, o Senador 
José Sarney, o agradecimento de Dom Eugênio e de 
toda a Arquidiocese do Rio de Janeiro pela indicação.

Obrigado.
Que Deus os abençoe.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/

PSDB – PB) – Antes de encerrar, eu gostaria de agra-
decer a presença de todos os convidados, na pessoa 
da Deputada Luiza Erundina, bem como a todos os 
homenageados e aos Senadores e às Senadoras que 
aqui se fizeram presentes.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 

– PB) – O Sr. Senador Paulo Paim enviou discurso à 
Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, hoje pela manhã eu não pude comparecer 
na entrega da Comenda de Direitos Humanos Dom 
Hélder Câmara que ocorreu aqui neste Plenário.

Os agraciados deste ano foram:
O ministro e atual vice-presidente do STF, Carlos 

Ayres Britto; o cardeal e arcebispo do Rio de Janeiro, 
Dom Eugênio de Araújo Sales; o historiador e funda-
dor do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, Jair 
Krischke; o arcebispo da Paraíba, Dom Marcelo Pinto 
Carvalheira; o bispo de Goiás e assessor da Pastoral 
da Terra, Dom Tomás Balduíno; e Paulo César Fonteles 
de Lima (in memoriam) que foi deputado estadual e 
militante pela reforma agrária no Pará.

Foram homenagens justas para homens que se 
destacaram e contribuíram e contribuem na defesa dos 
direitos humanos no Brasil.

Eu entendo que essas honrarias e reconhecimen-
tos por parte do poder público devem ser feitos em vida.

Sr. Presidente, rapidamente eu gostaria de 
lembrar três passagens do meu conterrâneo, Jair 
Krischke:

1°: ainda jovem sindicalista, fui convidado 
pela CNBB e por Jair Krischke, a integrar um 
grupo de deputados com a missão de ir até 
o vizinho Uruguai para conferir a situação de 
Universindo Dias e Lilian Celiberti uruguaios 
que foram sequestrados em Porto Alegre e 
entregues a ditadura daquele país.

Numa outra oportunidade estava pronto para 
embarcar no aeroporto Salgado Filho, na capital gaú-
cha, rumo a Europa, com a missão de entregar as 
autoridades políticas eu rapei as um dossiê relatando 
a situação da classe trabalhadora brasileira. Estáva-
mos em plena ditadura. Fui preso e encaminhado a 
uma delegacia.

Graças ao empenho e a luta de Jair Krischke fui 
solto e pude voltar para a minha casa.

Em 1983, realizamos uma das maiores manifes-
tações contra o regime militar no Rio Grande do Sul.

Saímos de Canoas dois mil com trabalhadores 
e chegamos em Porto Alegre, em frente ao Palácio 
Piratini com mais de vinte mil pessoas, exigindo liber-
dades democráticas e melhores condições de vida e 
de trabalho. Ali estava mais uma vez Jair Krischke.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/

PSDB – PB) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 34 
minutos.)
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 357, DE 2011(*)

Aprova o texto do Acordo de Coopera-
ção Cultural entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Comu-
nidade de Dominica, assinado em Brasília, 
em 26 de abril de 2010.

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

ração Cultural entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da Comunidade de Dominica, 
assinado em Brasília, em 26 de abril de 2010.

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.

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

(*) O texto do Acordo acima citado está publicado no DSF de 2-9-2011.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 358, DE 2011(*)

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Guiana para o 
Estabelecimento de Regime Especial Fron-
teiriço e de Transporte para as Localidades 
de Bonfim (Brasil) e de Lethem (Guiana), 
assinado em Bonfim-RR, em 14 de setem-
bro de 2009.

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

Governo da República Federativa do Brasil e o Gover-
no da República da Guiana para o Estabelecimento de 
Regime Especial Fronteiriço e de Transporte para as 
Localidades de Bonfim (Brasil) e de Lethem (Guiana), 
assinado em Bonfim-RR, em 14 de setembro 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.

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

(*) O texto do Acordo acima citado está publicado no DSF de 4-10-

2011.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 359, DE 2011(*)

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Guiné Equatorial 
para Cooperação Educacional, celebrado 
em Bata, em 23 de outubro de 2009.

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

Governo da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da República de Guiné Equatorial para Coo-
peração Educacional, celebrado em Bata, em 23 de 
outubro 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.

SENADO FEDERAL
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Art. 2º O Congresso Nacional aprova este ato 
internacional, em obediência aos interesses maiores 
e de longo prazo da República Federativa do Brasil, 
no entendimento de que tal aprovação não se estende 
ao regime político vigente atualmente na República de 
Guiné Equatorial.

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

(*) O texto do Acordo acima citado está publicado no DSF de 4-10-

2011.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 360, DE 2011(*)

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Croácia sobre 
o Exercício de Atividade Remunerada por 
Parte de Dependentes do Pessoal Diplo-
mático, Consular, Militar, Administrativo e 
Técnico, celebrado no Rio de Janeiro, em 
29 de maio de 2010.

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

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Croácia sobre o exercício de Atividade 
Remunerada por Parte de Dependentes do Pessoal Di-
plomático, Consular, Militar, Administrativo e Técnico, 
celebrado no Rio de Janeiro, em 29 de maio de 2010. 

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.

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

(*) O texto do Acordo acima citado está publicado no DSF de 14-

10-2011.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 361, DE 2011(*)

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
a Comunidade para o Desenvolvimento da 
África Austral sobre Cooperação e Parce-
ria, assinado em Brasília, em 29 de março 
de 2010.

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

Governo da República Federativa do Brasil e a Comu-
nidade para o Desenvolvimento da África Austral sobre 
Cooperação e Parceria, assinado em Brasília, em 29 
de março de 2010. 

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.

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

(*) O texto do Acordo acima citado está publicado no DSF de 14-

10-2011.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 362, DE 2011

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Libertação FM Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequ-
ência modulada na cidade de Ouricuri, Es-
tado de Pernambuco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 319, de 19 de junho de 2007, que outorga 
permissão à Rádio Libertação FM Ltda. para explorar, 
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por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Ouricuri, Estado de Pernambuco.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 363, DE 2011

Aprova o ato que outorga permissão à 
Empresa de Radiodifusão Pantaneira Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em frequência modulada na cidade de 
Paranhos, Estado de Mato Grosso do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 334, de 11 de junho de 2008, que outor-
ga permissão à Empresa de Radiodifusão Pantaneira 
Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada na cidade de Paranhos, Estado de 
Mato Grosso do Sul.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 364, DE 2011

Aprova o ato que outorga permissão 
ao Sistema Noroeste de Comunicação Ltda.
EPP para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade 
de Penápolis, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 992, de 23 de dezembro de 2008, que outorga 

permissão ao Sistema Noroeste de Comunicação Ltda.
EPP para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Penápolis, Estado de São Paulo.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 365, DE 2011

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio e TV Centauro Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Divino, Estado de Mi-
nas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 1.008, de 23 de dezembro de 2008, que 
outorga permissão à Rádio e TV Centauro Ltda. para 
explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Divino, Estado de Minas Gerais.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 366, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária de Radiodifusão 
para executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Tutóia, Estado do 
Maranhão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 938, de 19 de novembro de 2009, que outorga 
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autorização à Associação Comunitária de Radiodifu-
são para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Tutóia, Estado do Maranhão.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 367, DE 2011

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RBS TV Criciúma Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons 
e imagens na cidade de Criciúma, Estado 
de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/nº, de 11 de fevereiro de 2010, que renova 
por 15 (quinze) anos, a partir de 9 de abril de 2006, a 
concessão outorgada à RBS TV Criciúma Ltda. para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão de sons e imagens na cidade de Criciúma, 
Estado de Santa Catarina.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 368, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Cultural Comunitária Cam-
pina do Monte Alegre – SP para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Campina do Monte Alegre, Estado 
de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 439, de 28 de julho de 2009, que outorga auto-
rização à Associação Cultural Comunitária Campina do 
Monte Alegre – SP para executar, por 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Campina do Monte Alegre, 
Estado de São Paulo.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 369, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura de Palminópolis para executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Palminópolis, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 464, de 28 de julho de 2009, que outorga 
autorização à Associação Comunitária de Comunica-
ção e Cultura de Palminópolis para executar, por 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Palminópolis, 
Estado de Goiás.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 370, DE 2011

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Sociedade Rádio Difusora Lu-
célia Ltda. para explorar serviço de radiodi-
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fusão sonora em ondas médias na cidade 
de Lucélia, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº, de 8 de fevereiro de 2010, que renova por 
10 (dez) anos, a partir de 1º de maio de 2004, a con-
cessão outorgada à Sociedade Rádio Difusora Lucé-
lia Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na 
cidade de Lucélia, Estado de São Paulo.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 371, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação de Difusão Comunitária de 
Onda Verde para executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Onda 
Verde, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 558, de 13 de agosto de 2009, que outorga 
autorização à Associação de Difusão Comunitária de 
Onda Verde para executar, por 10 (dez) anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Onda Verde, Estado de São Paulo.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 372, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação de Radiodifusão Comunitária 

Terra para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Formosa, Estado 
de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 157, de 23 de março de 2010, que outorga au-
torização à Associação de Radiodifusão Comunitária 
Terra para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Formosa, Estado de Goiás.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 373, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Alpestrense de Cultura e Co-
municação Social para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Al-
pestre, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria 

nº 590, de 16 de outubro de 2007, que outorga autoriza-
ção à Associação Alpestrense de Cultura e Comunica-
ção Social para executar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Alpestre, Estado do Rio Grande do Sul.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 374, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Cultural Comunitária Estân-
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cia Turística de ITU para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Itu, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 908, de 22 de dezembro de 2008, que outorga 
autorização à Associação Cultural Comunitária Estân-
cia Turística de Itu para executar, por 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Itu, Estado de São Paulo.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 375, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Cultural Amigos do Brooklin 
para executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 838, de 17 de dezembro de 2008, que outorga 
autorização à Associação Cultural Amigos do Brooklin 
para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 376, DE 2011

Aprova o ato que outorga permissão 
à Fundação Diamantinense de Apoio ao 

Ensino, Pesquisa e Extensão – FUNDAE-
PE para executar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade 
de Diamantina, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 764, de 21 de setembro de 2009, que outorga 
permissão à Fundação Diamantinense de Apoio ao 
Ensino, Pesquisa e Extensão – FUNDAEPE para exe-
cutar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, com fins exclusivamente educativos, na cidade 
de Diamantina, Estado de Minas Gerais.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 377, DE 2011

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada ao Sistema FM de Rádio Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em frequência modulada na cidade de 
Formiga, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 582, de 18 de agosto de 2009, que renova por 
10 (dez) anos, a partir de 27 de dezembro de 2004, a 
permissão outorgada ao Sistema FM de Rádio Ltda. 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cida-
de de Formiga, Estado de Minas Gerais.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 378, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária Amigos do Ro-
lador – ACOMAR para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Ro-
lador, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 556, de 13 de agosto de 2009, que ou-
torga autorização à Associação Comunitária Amigos 
do Rolador – ACOMAR para executar, por 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Rolador, Estado do 
Rio Grande do Sul.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 379, DE 2011

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Repórter Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
ondas médias na cidade de Ijuí, Estado do 
Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº, de 5 de março de 2010, que renova por 10 
(dez) anos, a partir de 1º de maio de 2004, a conces-
são outorgada à Rádio Repórter Ltda. para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em ondas médias na cidade de Ijuí, Estado do 
Rio Grande do Sul.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 

Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 380, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização 
à União Municipal dos Estudantes e Comu-
nidades de Caucaia – UMECC para execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Caucaia, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria 

nº 731, de 17 de setembro de 2009, que outorga autori-
zação à União Municipal dos Estudantes e Comunidades 
de Caucaia – UMECC para executar, por 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Caucaia, Estado do Ceará.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 381, DE 2011

Aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Rádio e Televisão Deputado Hum-
berto Reis da Silveira para executar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada na cidade de Teresina, Estado do Piauí.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Porta-

ria nº 445, de 13 de maio de 2010, que outorga permis-
são à Fundação Rádio e Televisão Deputado Humberto 
Reis da Silveira para executar, por 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada, com fins exclusivamente 
educativos, na cidade de Teresina, Estado do Piauí.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
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termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 382, DE 2011

Aprova o ato que outorga autoriza-
ção à Associação Comunitária de Comu-
nicação e Cultura de Gurjão – ACCECG 
para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Gurjão, Estado 
da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 554, de 18 de novembro de 2005, que outorga 
autorização à Associação Comunitária de Comunica-
ção e Cultura de Gurjão – ACCECG para executar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Gurjão, Es-
tado da Paraíba.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 383, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização 
à Fundação de Assistência ao Trabalho e 
Bem Estar Social São José para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de São José de Caiana, Estado da 
Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 363, de 28 de junho de 2007, que outorga 
autorização à Fundação de Assistência ao Trabalho e 
Bem Estar Social São José para executar, por 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de São José de Caiana, 
Estado da Paraíba.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 384, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação de Difusão Comunitária São 
Sebastião para executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de São Sebas-
tião de Lagoa de Roça, Estado da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 641, de 20 de novembro de 2007, que outorga 
autorização à Associação de Difusão Comunitária São 
Sebastião para executar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de São Sebastião de Lagoa de Roça, Es-
tado da Paraíba.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 385, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária de Desenvolvi-
mento Cultural e Artístico de Poté para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Poté, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 505, de 13 de setembro de 2007, que outorga 
autorização à Associação Comunitária de Desenvol-
vimento Cultural e Artístico de Poté para executar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Poté, Estado 
de Minas Gerais.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 386, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação de Radiodifusão de Boa Vista 
– PB para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Boa Vista, Estado 
da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 415, de 2 de julho de 2008, que outorga au-
torização à Associação de Radiodifusão de Boa Vista 
– PB para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Boa Vista, Estado da Paraíba.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 387, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária de Comunica-
ção e Cultura de Ferreiros – ACCCFE para 
executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Ferreiros, Estado de 
Pernambuco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 216, de 17 de março de 2005, que outorga au-
torização à Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura de Ferreiros – ACCCFE para executar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Ferreiros, 
Estado de Pernambuco.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 388, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura São Francisco para executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Jatobá, Estado de Pernambuco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 634, de 19 de setembro de 2008, que outorga 
autorização à Associação Comunitária de Comuni-
cação e Cultura São Francisco para executar, por 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Jatobá, Estado 
de Pernambuco.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 389, DE 2011

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Sociedade Rádio Montanhesa 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade 
de Viçosa, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 559, de 13 de setembro de 2006, que renova 
por 10 (dez) anos, a partir de 8 de dezembro de 2005, 
a permissão outorgada à Sociedade Rádio Montanhesa 
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Viçosa, Estado de Minas Gerais.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 390, DE 2011

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Liberal FM Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Dracena, 
Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 518, de 7 de agosto de 2009, que renova por 
10 (dez) anos, a partir de 15 de setembro de 2008, a 
permissão outorgada à Rádio Liberal FM Ltda. para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada na cidade 
de Dracena, Estado de São Paulo.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 391, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária de Voluntários 
Para Eventos Beneficentes de Santa Fé de 
Goiás para executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Santa Fé de 
Goiás, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 561, de 13 de agosto de 2009, que outorga 
autorização à Associação Comunitária de Voluntários 
para Eventos Beneficentes de Santa Fé de Goiás para 
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Santa Fé de Goiás, Estado de Goiás.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 392, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação de Desenvolvimento Cultural 
de Peixe para executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Peixe, Es-
tado do Tocantins.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 570, de 13 de agosto de 2009, que outorga 
autorização à Associação de Desenvolvimento Cultural 
de Peixe para executar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Peixe, Estado do Tocantins.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 393, DE 2011

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à TV Carioba Comunicações Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens na cidade de Americana, 
Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº, de 4 de março de 2010, que renova por 15 
(quinze) anos, a partir de 14 de maio de 2006, a con-
cessão outorgada à TV Carioba Comunicações Ltda. 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Ameri-
cana, Estado de São Paulo.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 394, DE 2011

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Difusora de Fernandó-
polis Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em ondas médias na cidade 
de Fernandópolis, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº, de 4 de fevereiro de 2010, que renova por 
10 (dez) anos, a partir de 8 de abril de 2008, a conces-
são outorgada à Rádio Difusora de Fernandópolis Ltda. 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de 
Fernandópolis, Estado de São Paulo.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 395, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Manancial FM de Radiodi-
fusão Comunitária para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Ubatuba, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 936, de 22 de dezembro de 2008, que 
outorga autorização à Associação Manancial FM de 
Radiodifusão Comunitária para executar, por 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Ubatuba, Estado 
de São Paulo.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 396, DE 2011

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Giruá Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas 
médias na cidade de Giruá, Estado do Rio 
Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decre-

to s/nº, de 4 de março de 2010, que renova por 10 (dez) 
anos, a partir de 17 de fevereiro de 2008, a concessão 
outorgada à Rádio Giruá Ltda. para explorar, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas 
médias na cidade de Giruá, Estado do Rio Grande do Sul.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 397, DE 2011

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Atlântida FM de Flo-
rianópolis Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modu-
lada na cidade de Florianópolis, Estado de 
Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 526, de 10 de agosto de 2009, que renova 
por 10 (dez) anos, a partir de 16 de março de 2009, a 
permissão outorgada à Rádio Atlântida FM de Florianó-
polis Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 398, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização 
à Grande Associação Comunitária Lutamos 
Pela Nossa Liberdade para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Fortaleza, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 945, de 20 de novembro de 2009, que ou-
torga autorização à Grande Associação Comunitária 
Lutamos pela Nossa Liberdade para executar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Fortaleza, 
Estado do Ceará.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 399, DE 2011

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Universal Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Chapecó, Estado 
de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 35, de 5 de fevereiro de 2010, que outorga 
permissão à Rádio Universal Ltda. para explorar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 400, DE 2011

Aprova o ato que outorga autoriza-
ção à Sociedade Beneficente Amigos da 
Pedreira para executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Catarina, 
Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 681, de 10 de setembro de 2009, que outorga 
autorização à Sociedade Beneficente Amigos da Pe-
dreira para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Catarina, Estado do Ceará.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 401, DE 2011

Aprova o ato que outorga concessão 
à CV – Rádio e Televisão Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens na cidade de Camaquã, Estado do Rio 
Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº, de 29 de março de 2010, que outorga con-
cessão à CV – Rádio e Televisão Ltda. para explorar, 
por 15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade 
de Camaquã, Estado do Rio Grande do Sul.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Ata da 228ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 13 de dezembro de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Marta Suplicy e do Sr. Paulo Paim

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-
-se às 19 horas e 8 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Havendo número regimental, declaro aberta 
a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência comunica às Senhoras e aos 
Senhores Parlamentares que a sessão conjunta do 
Congresso Nacional será reaberta amanhã, quarta-
-feira, dia 14 (quatorze) de dezembro, às 12 (doze) 
horas, no Plenário da Câmara dos Deputados.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Mozarildo.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Peço a minha inscrição para falar pela Liderança do 
PTB. Já se encontra sobre a mesa a indicação.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Primeiro indicado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Srª 
Presidenta, para uma comunicação inadiável, por favor.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Suplicy. Primeiro, para uma 
comunicação inadiável, Senador Suplicy.

Com a palavra o Senador Paulo Paim, como pri-
meiro orador inscrito.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senado-
ra Marta Suplicy, que preside a sessão, quero, nestes 
meus dez minutos, fazer alguns registros. 

Recebi um farto material da Associação de Aposen-
tados da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 
– Coelba, controlada pelo grupo Neoenergia. Conforme 
a denúncia que me chega, Srª Presidenta, essa compa-
nhia está aumentando o valor das prestações do plano 
de saúde dos trabalhadores de forma totalmente abusi-
va, com isso fazendo com que a ampla maioria desses 
trabalhadores, aposentados e na ativa, desista do plano. 
O plano de saúde subiu, em dez anos, 579%, enquanto 
que o reajuste do INSS para os aposentados foi 101%. 

Já adianto que, mediante a gravidade dos fatos, 
encaminharemos uma audiência pública. Vamos con-
vocar o Grupo Neoenergia para que venha explicar o 
porquê desses aumentos abusivos.

O Presidente da Associação dos Aposentados, Dál-
cio Meira Lobão, afirma que a postura da empresa tem 
levado ao desespero centenas de famílias e de aposen-
tados filiados ao plano de saúde, pela asfixia financeira e 
a exclusão dos usuários por inadimplência. Segundo ele, 
configura escárnio à legislação trabalhista, ao Estatuto do 
Idoso. É inadmissível. Por isso, solicito a atenção de todos 
e das autoridades competentes para essa situação por 
que passam os aposentados e pensionistas da Coelba.

Tenho aqui a carta que recebi. Vou deixá-la nos 
Anais da Casa e remetê-la, também, às autoridades 
competentes, na expectativa de que esta empresa, a 

Coelba, mude de opinião e não faça essa discriminação 
com trabalhadores e aposentados em relação a seu pla-
no de saúde. Repito: o plano aumentou mais de 500%, 
enquanto que o reajuste do INSS foi na faixa de 111%.

Falando em aposentados, quero aqui cumprimentar 
o relator setorial da peça orçamentária, Deputado Efraim 
Filho, que, no seu relatório, recomendou ao Relator Geral 
do Orçamento, meu amigo Deputado Arlindo Chinaglia, 
que já mostrou simpatia pelo tema, garantir 80% do PIB 
para os trabalhadores que ganham mais que um salário 
mínimo. Seria o mínimo de justiça. O salário mínimo vai 
receber 14,6% e o aposentado ficaria com cerca de 6%. 

Por isso eu aqui também cumprimento o Vital do 
Rêgo, Presidente daquela Comissão, que tem a mesma 
posição do Relator Arlindo. E agora percebo que o relator 
setorial a que me referi, cumprimentando-o, o Deputado 
Efraim Filho, é filho do nosso colega ex-Senador Efraim 
Morais. Todos no sentido de que seja assegurado o re-
ajuste para os aposentados e pensionistas.

Conversei hoje com o Warley e com a Cobap, que 
estão mobilizando os aposentados para dialogarem com 
os membros da Comissão de Orçamento para asse-
gurar o direito líquido e certo, no meu entendimento, 
que seria o reajuste mínimo de 80%. 

Quero também, Srª Presidenta, fazer um registro 
neste momento sobre a III Conferência Regional da 
America Latina e Caribe sobre Envelhecimento-Ma-
dri+10, que se realizará de 9 a 11 de maio de 2012. 

O Brasil continua entrosado e atento à questão 
do envelhecimento. 

Em setembro de 2008, na primeira reunião de 
seguimento da Declaração de Brasília para a America 
Latina e Caribe, relativa ao envelhecimento, foi apre-
sentada pela Associação dos Membros do Ministério 
Público de Defesa do Idoso e Pessoa com Deficiência-
-AMPID, minuta de uma convenção. 

A Argentina levou essa minuta e a discutiu no país. 
Fez a II reunião em maio de 2009, a III foi realizada em 
outubro do mesmo ano pelo governo chileno, com apoio 
da Comissão Econômica para a America Latina e Caribe. 

A minuta teve a colaboração da Cepal e assim sur-
giu a proposta de que o Brasil realizasse uma reunião 
para discutir o documento nos dias 3 e 4 de abril de 2012. 

A Secretaria de Direitos Humanos da Presidên-
cia da República, a Ministra Maria do Rosário, está 
cuidando do assunto. 

Quero aqui dar todo o apoio a mais essa iniciativa 
da Ministra Maria do Rosário, que tem como objetivo 
fortalecer a vida dos idosos para, como eu digo sempre, 
que eles possam viver e envelhecer com dignidade.

Enfim, registro aqui que esse documento deverá 
nortear o relatório que o Brasil apresentará na III Con-
ferência Regional da América Latina e Caribe sobre 
o Envelhecimento Madri+10, a ser realizado em São 
José da Costa Rica, de 9 a 11 de maio.
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Parabéns à Ministra Maria do Rosário pela ini-
ciativa!

Por fim, Srª Presidenta, quero ainda registrar o 
pleito do setor de móveis do Rio Grande do Sul.

A Associação das Indústrias de Móveis do Estado 
do Rio Grande do Sul está solicitando do Governo Fe-
deral a isenção de IPI pelo prazo de seis meses para 
móveis, a exemplo do benefício que foi já assegurado 
para a “linha branca”, com o objetivo de estimular o 
consumo e a manutenção de empregos existentes no 
setor moveleiro do Rio Grande e nacional.

Para o setor moveleiro, é de extrema importância 
a isenção da alíquota de IPI temporariamente, como 
forma de incrementar as vendas no setor – é claro que 
eles pedem que a alíquota passe para zero –, que tem 
sido fortemente impactado desde o início da crise fi-
nanceira de 2008.

Registro que o setor moveleiro gaúcho é com-
posto por 2.275 indústrias que geraram cerca de 40 mil 
empregos diretos em 2010, conforme a Revista Brasil 
Móveis 2011. Já o setor moveleiro nacional possui cerca 
de 16 mil empresas e cerca de 300 mil funcionários. É 
o nono setor que mais emprega mão de obra no Brasil.

A Movergs argumenta que, devido à importância 
do setor moveleiro, especialmente na geração e manu-
tenção dos empregos vigentes e por todas as perdas 
que o setor vem apresentando desde o início da crise 
financeira, principalmente na questão das exportações, 
pois perderam mais de 30% sobre os números de 2008 e 
tiveram que recolocar essa produção no mercado interno, 
agora estão sentindo dificuldade de escoar a produção, 
fazendo que 2011 tenha um crescimento próximo a zero.

Por tudo isto, Srª Presidenta, respeitosamente, 
faz um apelo ao nosso Governo para que também olhe 
com carinho o setor moveleiro, que tem uma base muito 
forte lá no Estado do Rio Grande do Sul.

Por fim, Srª Presidenta, quero ainda destacar 
a importância que vamos ter na peça orçamentária, 
porque sinto que tanto o presidente daquela Comis-
são, o Senador Vital do Rêgo, como o Relator Arlindo 
Chinaglia e o relator setorial, Deputado Efraim Filho, 
todos mostraram sensibilidade para atender à deman-
da dos aposentados e pensionistas, que é de 80% do 
PIB como reajuste real. 

Eu queria terminar dizendo que, no meu entendi-
mento, não existem motivos para negar aumento real 
para os aposentados, até porque – e aí vou concluir, 
Srª Presidenta –, com todo o respeito que tenho a todos 
os trabalhadores das mais variadas áreas, se, na peça 
orçamentária, garantirmos aumento para o Judiciário, 
para o Executivo e para o Legislativo, cujo teto é R$30 
mil, e não garantirmos para os pobres aposentados e 
pensionistas, cujo teto é R$3.600, sendo que, com o 
fator, eles baixam para R$1.800 ou R$2.000, isso vai 
ser um absurdo! Eu não contra ninguém – aumento 

para todo mundo –, só não deixem de fora os que mais 
precisam. É inadmissível que exatamente os trabalha-
dores do Regime Geral da Previdência sejam excluídos 
e os outros sejam contemplados. Podem contemplar 
quem quiserem, deem aumento para quem quiserem, 
mas é inaceitável – é por isso que, depois, surgem 
vigílias – que os mais pobres não tenham o reajuste 
que está calculado de mais ou menos 6%. Por quê? Já 
está assegurada a inflação, que é 6,2%, e, com mais 
6%, daria 12%, que seria o reajuste para quem ganha 
um pouquinho mais que o salário mínimo. Repito: não 
tenho nada contra o Executivo, o Legislativo e o Judi-
ciário – Legislativo é onde nós estamos, inclusive –, 
mas é inadmissível que, na peça orçamentária, deixem 
de fora exatamente os mais pobres.

Por isso, o apelo que faço, mais uma vez, ao 
presidente da comissão, ao relator da comissão e a 
todos os Senadores e Deputados que vão decidir, fi-
nalmente, qual será o Orçamento da União, ou seja, 
vão deliberar sobre a peça orçamentária.

Considere, na íntegra, Srª Presidenta, todos os 
meus pronunciamentos. 

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTOS DO SENADOR PAULO PAIM

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores,

Registro aqui recebimento de farto relatório da 
Associação dos Aposentados da Companhia de Ele-
tricidade do Estado da Bahia (COELBA), controlada 
pelo Grupo NeoEnergia.

Conforme a associação, a empresa vem impon-
do, em relação ao Plano de Saúde dos seus aposen-
tados, pensionistas e empregados ativos agressões ao 
instrumento jurídico que assegura os direitos desses 
beneficiários, num total superior a 12 mil vidas, se so-
mados os titulares e dependentes.

O presidente da associação dos aposentados, Dál-
cio Meira Lobão, afirma que a postura da empresa tem 
levado ao desespero centenas de famílias de aposen-
tados filiados ao Plano de Saúde, pela asfixia financeira 
e consequente exclusão do usuário por inadimplência, 
como, no seu entendimento, configura escárnio à legis-
lação trabalhista e aos órgãos responsáveis pela regu-
lação e fiscalização do assunto e de suas correlações. 

Solicito atenção das autoridades competentes 
para esta situação por que passam os aposentados e 
pensionistas da Coelba.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
todos sabem da minha luta constante pelo aumento 
real dos benefícios pagos aos aposentados e pensio-
nistas do país.

Recentemente apresentei emendas individuais e 
nas Comissões do Senado Federal ao Projeto de Lei 
do Orçamento Geral da União com esse intuito.

Por isso, rendo aqui um elogio ao Deputado Efraim 
Moraes, relator setorial da área temática: Trabalho, 
Previdência e Assistência Social que recomendou ao 
relator-geral, Deputado Arlindo Chinaglia, que sejam 
assegurados recursos necessários ao aumento real 
as pensões e aposentadorias com valor superior ao 
do salário mínimo.

Parabenizo também o senador Vital do Rego que 
tem sido um grande batalhador e parceiro à frente da 
Comissão Mista de Orçamento – CMO especialmen-
te nesse período de votação e aprovação da matéria 
orçamentária.

Segundo o Deputado Efraim:

“as contas previdenciárias vêm apre-
sentando um desempenho favorável graças à 
manutenção de taxas positivas de crescimento 
econômico, do emprego formal e da massa sa-
larial dos trabalhadores. Mesmo num contexto 
de elevado crescimento no valor do piso previ-
denciário, que deverá representar um reajuste 
de mais de 14% nos benefícios vinculados ao 
salário mínimo...”

E completa seu raciocínio dizendo que ......

“...esse quadro favorável contrasta com 
as dificuldades enfrentadas pelos aposenta-
dos e pensionistas vinculados ao regime geral 
de previdência social com proventos acima do 
salário mínimo, os quais têm se deparado ao 
longo dos últimos anos com uma crescente 
deterioração do valor de seus benefícios frente 
ao valor do piso previdenciário.”

Ao mesmo tempo em que me alio aos fundamen-
tos elencados pelo nobre Deputado quero me unir a ele 
para defender o reajuste real para os nossos idosos.

E faço um apelo ao Deputado Arlindo Chinaglia, 
que sei ser simpático à ideia de conceder aumento real 
aos benefícios superiores ao salário mínimo, para que 
acate a recomendação do Deputado Efraim Moraes.

Tenho certeza que tanto a COBAP quanto o mo-
vimento sindical estão dispostos a negociar com o Go-
verno esse importante e necessário reajuste.

Essa decisão representará melhor qualidade de 
vida à população idosa de todo o país e será deter-

minante para enfrentarmos a crise econômica que se 
avizinha.

A renda das aposentadorias e pensões é deter-
minante para a economia dos pequenos municípios 
brasileiros, fomentando a indústria e o comercio local.

A posição adotada pelo Deputado Efraim em seu 
relatório demonstra uma vontade política do parlamento 
em conceder o aumento real.

E sabemos que isso é possível. 
No relatório preliminar deixamos uma porta aberta 

para a negociação com o Governo Federal.
Participei da votação na CMO e aprovamos junto 

ao Relator Geral o seguinte texto:

“Fica assegurado para o ano de 2012 
ganho real para o reajuste dos aposentados e 
pensionistas a ser definido em reuniões con-
juntas entre o governo, as Centrais Sindicais 
e entidades representativas dos aposentados.”

A meu ver o valor para o aumento real é muito 
pequeno se considerarmos que a DRU retirou em 2010 
R$ 45 bilhões do orçamento da Seguridade Social.

E mais, no atual projeto de lei orçamentária as 
renúncias previdenciárias perfazem R$ 23,3 bilhões.

Somados os dois valores chegamos a quase R$ 
70 bilhões. 

Essas são receitas que deixam de ingressar no 
orçamento da Seguridade Social anualmente.

Além do que a reestimativa de receitas aprovada 
na CMO eleva a arrecadação federal do próximo ano 
(2012) em R$ 26,1 bilhões.

Ressalta-se que, olhando a série histórica, o 
congresso tem acertado nas reestimativas de receitas 
efetuadas no PLOA.

Então, entendo que não existem motivos para 
negar esse aumento real, o argumento do governo é 
político é não técnico! 

Essa é uma decisão que passa por critérios de 
prioridades.....

E aí lanço a pergunta: o que é mais importante 
para o país? 

Não podemos mais esperar para fazer justiça a 
essa demanda social.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o Brasil continua entrosado e atento à 
questão do envelhecimento. 

Em setembro de 2008, na primeira reunião de 
seguimento da Declaração de Brasília para a América 
Latina e Caribe, relativa ao envelhecimento, foi apre-
sentada, pela Associação dos membros do Ministério 
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Público de Defesa do Idoso e Pessoas com Deficiência-
-AMPID, minuta de uma Convenção. 

A Argentina levou esta minuta e discutiu-a no 
país. Fez a II reunião em maio de 2009 e a III foi reali-
zada em outubro do mesmo ano pelo governo Chileno, 
com apoio da Comissão Econômica Para a América 
Latina e o Caribe. 

A minuta, então, teve a colaboração da CEPAL 
e assim surgiu a proposta de que o Brasil realizasse 
uma reunião para discutir o documento dias 3 e 4 de 
abril de 2012.

A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República está cuidando do assunto. 

Muitos podem perguntar porque uma convenção 
específica?

Como bem explica a AMPID, o aumento da expec-
tativa de vida em muitas regiões do mundo é uma rea-
lidade e uma das maiores conquistas da humanidade.

Reconhecemos que o mundo está passando por 
uma transformação demográfica sem precedentes e 
que daqui a 2050, o número de pessoas acima de 60 
anos aumentará de 600 milhões a quase 2 bilhões, e 
se prevê a duplicação do percentual de pessoas de 60 
anos ou mais, passando de 10% para 21%.

A base conceitual da Convenção Internacional 
dos Direitos das Pessoas Idosas é a mudança de pa-
radigma da perspectiva biológica e assistencial para 
a visão social dos direitos humanos, visando eliminar 
todas as formas de discriminação, entre outras, a dis-
criminação por motivos de idade.

É reconhecer também que as pessoas, à medida 
que envelhecem, devem desfrutar de uma vida plena, 
com saúde, segurança e participação ativa na vida eco-
nômica, social, cultural e política de suas sociedades.

É fundamental o aumento do reconhecimento 
da dignidade dos idosos e a eliminação de todas as 
formas de abandono, abuso e violência, bem como, 
a tarefa de incorporar eficazmente o envelhecimento 
nas estratégias, políticas e ações sócio-econômicas.

Ter uma convenção específica para pessoas ido-
sas é reconhecer esse coletivo em seu contexto pecu-
liar, que requer proteção específica para ter acesso ao 
pleno usufruto dos seus direitos genéricos, não provi-
dos pela descrição dos direitos contidos nos demais 
tratados existentes, pois é indispensável incorporar a 
questão do envelhecimento aos programas mundiais.

Tratados dessa natureza possibilitam também a 
incorporação das pessoas idosas na pauta internacio-
nal de direitos humanos e na agenda socioeconômica 
de desenvolvimento.

Quero registrar aqui que este documento deve-
rá nortear o relatório que o Brasil apresentará na III 
Conferência Regional América Latina e Caribe sobre 

Envelhecimento-Madri+10, a ser realizada em São 
José da Costa Rica, de 9 a 11 de maio.

Quero também enfatizar, como sempre faço, a 
necessidade de estarmos atentos ao fato de que o 
envelhecimento é um processo que diz respeito não 
somente as atuais gerações de pessoas idosas.

Precisamos construir uma sociedade mais inclusi-
va, mais livre de preconceitos e fortalecida na consoli-
dação de mecanismos de solidariedade entre gerações.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a Associação das Indústrias de Móveis 
do Estado do Rio Grande do Sul (MOVERGS) está 
solicitando ao Governo Federal a isenção do IPI pelo 
prazo de seis meses para móveis, a exemplo do bene-
fício para a linha branca, com o objetivo de estimular 
o consumo e a manutenção de empregos existentes 
no setor moveleiro nacional.

Para o setor moveleiro nacional, é de extrema im-
portância a isenção da alíquota de IPI temporariamente 
para zero, como forma de incrementar as vendas do 
setor, que tem sido fortemente impactado desde o ini-
cio da crise financeira em 2008. Registro que o setor 
moveleiro gaúcho é composto por 2.275 indústrias que 
geraram 38.441 empregos diretos em 2010, conforme 
a Revista Brasil Móveis 2011.

Já, o setor moveleiro nacional possui 15.459 em-
presas. Emprega 293,3 mil funcionários e é o nono setor 
que mais emprega mão-de-obra no Brasil, 2º o IBGE.

A MOVERGS argumenta que:... 

“Devido à importância do setor movelei-
ro, especialmente, na geração e manutenção 
dos empregos vigentes e por todas as perdas 
que o setor vem apresentando desde o inicio 
da crise financeira, principalmente na questão 
das exportações, pois perdemos mais de 30% 
sobre os números de 2008 e, tivemos que re-
colocar esta produção no mercado interno e, 
agora, estamos sentido dificuldade de escoar 
a produção, fazendo com que 2011 tenha um 
crescimento próximo a zero”.

Sr. Presidente, respeitosamente, faço um apelo 
ao nosso governo para que também olhe com carinho 
este importante setor da economia brasileira.

Era o que tinha a dizer. 
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

- SP) – V. Exª será atendido na forma do Regimento, 
Senador Paim.

Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti, 
pela liderança do seu partido.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente Senadora Marta Suplicy, Srªs Senadoras, Srs. 
Senadores, no dia 10, sábado passado, o Conselho 
Regional de Medicina do meu Estado, portanto, do Es-
tado de Roraima, fez uma homenagem, durante uma 
solenidade que estava sendo realizada, aos quatro 
médicos com 40 anos ou mais de inscrição. Os quatro 
médicos são exatamente eu, p Dr. Hélio Macedo, o Dr. 
Alceste Madeira e o Dr. Augusto Botelho. Portanto, os 
mais velhos, com CRM menor. O meu é, coincidente-
mente, o menor CRM dos médicos inscritos naquele 
Conselho: é o CRM nº 18.

Fiquei muito orgulhoso com a homenagem que 
me prestaram por ser um dos pioneiros da Medicina no 
meu Estado e, ainda por cima, por ter sido o primeiro 
filho de Roraima, o primeiro roraimense a se formar em 
Medicina e voltar para o Estado de Roraima.

Tive a honra de ser o Presidente do Conselho 
Regional de Medicina; fui o segundo Presidente do 
Conselho Regional de Medicina. Nós tivemos, até 
aqui... Estamos no 13º Presidente, que atualmente é 
o Dr. Wirlande Santos da Luz, que foi, digamos assim, 
o mentor dessa iniciativa. Frisou ele, inclusive, naque-
la solenidade, que aquele era um gesto para resgatar 
justamente a história da Medicina no meu Estado.

É evidente que nós quatro, que estamos vivos 
ainda e atuantes, não fomos os primeiros. Muitos antes 
de nós, alguns já se foram ou foram embora do Estado. 
Portanto, dos que exerceram a Medicina antes, cito, 
por exemplo, o pai do Dr. Augusto Botelho, Dr. Silvio 
Botelho, que foi um dos pioneiros; e o Dr. Francisco 
Elesbão. Ambos foram Deputados Federais também. 
O médico tem muito essa tendência de, talvez por lidar 
com o sofrimento, por lidar com o lado social, terminar 
enveredando pela política. E, dos quatro homenage-
ados, eu e o Senador Augusto fomos Parlamentares 
– eu ainda estou no mandato.

Portanto, quero registrar aqui o meu agradecimen-
to a todo o corpo de dirigentes do Conselho Regional 
de Medicina pela homenagem que recebi, mas quero 
também fazer um registro lamentável. Com quem eu 
conversei, aliás na própria fala dos colegas, o que eu 
ouvi lá foi uma constatação, até repetitiva, da situação 
ruim, caótica da saúde pública.

Isso é lamentável, principalmente em meu Esta-
do, onde as pessoas só têm duas alternativas: ir para 
o serviço público – e o fazem majoritariamente – ou 
para a Unimed. Aí, há reclamações dos dois lados. 
No caso do serviço público, o pior, que é um grande e 
abrangente serviço, falta de tudo nos hospitais, desde o 
material elementar, o medicamento, até equipamentos 
quebrados, e os médicos se sentem inseguros para 

exercer a profissão e limitados para fazer mais pelas 
pessoas que precisam.

Junto com a festa, que me deu muita alegria e sa-
tisfação, também tive o desprazer de ouvir sobre essa 
realidade, um diagnóstico triste da medicina em meu 
Estado, que não é diferente de todo o Brasil.

Em meu Estado, a coisa está muito ruim, por-
que há escândalos comprovados de desvio de medi-
camentos de cerca de R$ 30 milhões, descoberto em 
operação recente da Polícia Federal, e hoje os jornais 
noticiam que dois secretários estão envolvidos. É uma 
tristeza que isso aconteça.

O mesmo ocorre com a Fundação Nacional de 
Saúde. Dois superintendentes já foram presos pela 
Polícia Federal. Enquanto isso, a população pobre 
fica carecendo dos mínimos e elementares cuidados.

Portanto, Senadora Marta, quero concluir regis-
trando o meu agradecimento ao corpo de Conselhei-
ros do Conselho Regional de Medicina, que tem a sua 
frente o Dr. Wirlande, e também dizer que, a par dessa 
honra, lamento fazer esse registro, mas ele tem de ser 
feito. É um registro realmente doloroso de que a saúde 
está mais doente do que os pacientes que precisam 
dela, do serviço de saúde pública no Brasil, e, pior 
ainda, em meu Estado.

Encerro, pedindo a V. Exª que autorize a transcri-
ção, como parte do meu pronunciamento, das matérias 
que aqui me referi.

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

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

CRM PRESTA HOMENAGEM A 
MÉDICOS PIONEIROS

Vaneza Targino
Quatro médicos que atuam há mais de 40 anos 

em Roraima foram homenageados pelo Conselho 
Regional de Medicina de Roraima (CRM-RR), por ter 
dedicado suas vidas à saúde pública. A cerimônia foi 
realizada na manhã de sábado, no auditório da institui-
ção. Foram homenageados os médicos Hélio Macêdo, 
Augusto Botelho, Mozarildo Cavalcanti e Alceste Ma-
deira, que receberam uma placa pelos bons serviços 
prestados à população roraimense.

A homenagem faz parte das comemorações dos 
45 anos de atuação do CRM-RR, segundo o presidente, 
Wirlande da Luz. Ele declarou que a homenagem foi 
um reconhecimento ao trabalho desenvolvido por pro-
fissionais inscritos no Conselho há mais de 40 anos e 
também um resgate à memória da medicina roraimense.
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“O conselho comemora 45 anos de fundação em 
Roraima e é um marco da nossa história, pois quando 
foi instalado tínhamos apenas cinco profissionais. Não 
sou dessa época, mas os médicos responsáveis pela 
criação do conselho muitos já foram embora e outros 
não estão vivos. Aqueles que completaram 40 anos de 
profissão recebem essa homenagem por ainda esta-
rem exercendo a medicina. São pioneiros vivos dessa 
história da medicina do Estado de Roraima”, justificou.

Wirlande destacou que o CRM-RR deve respeito 
aos médicos homenageados. “Quando eu estudava 
e vinha passar férias em Roraima, trabalhava nesse 
período no hospital com os doutores Augusto, Alces-
te, Hélio e Mozarildo. É uma justa homenagem pela 
dedicação que eles têm a medicina, exceto o doutor 
Mozarildo, que não exerce mais a profissão por estar no 
Senado”, disse, ao lembrar que o atraso da cerimônia 
foi em decorrência na demora da chegada do médi-
co Augusto Botelho ao evento, pois estava operando. 

Ele lembrou que dos quatro homenageados, três 
deles já foram presidentes do CRM, ao confirmar que 
foram Mozarildo Cavalcanti, Augusto Botelho e Alceste 
Madeira. “Todos trabalharam pelo conselho e continu-
am fazendo as suas reivindicações, seus apelos para 
que a saúde pública melhore, pois melhorando esse 
investimento, os médicos vão fazer uma medicina de 
qualidade e os nossos pacientes serem beneficiados”, 
ressaltou.

O primeiro a receber a placa foi o médio anes-
tesista Hélio Macêdo, que disse estar honrado pela 
homenagem. A placa foi entregue pelo médico e pre-
sidente do CRM-RR, Wirlande. “A situação está difí-
cil”, comentou ao se referir à saúde e aconselhou os 
estudantes de medicina presentes no auditório que 
ouçam mais os seus pacientes.

Em seguida, o médico Nilo Brandão entregou 
a placa de homenagem ao doutor Augusto Botelho, 
que agradeceu o reconhecimento. Ele lamentou que o 
Estado não evoluiu na mesma proporção que o CRM-
-RR. “Apesar das dificuldades, no início do conselho, 
as coisas poderiam estar melhores se o Estado ti-
vesse caminhado na mesma proporção que o CRM”, 
destacou, ao aconselhar aos jovens médicos para que 
tenham mais atenção aos pacientes, e ouvi-los mais. 
“Tem que ter atenção, pois as denúncias contra médi-
cos vem aumentando”, lamentou.

O médico e atualmente senador por Roraima, 
Mozarildo Cavalcanti, recebeu a placa de homenagem 
da médica Niete Lago, também ex-presidente do CRM. 
Lembrou que o número do seu registro é 18 e faloui 
das dificuldades para trabalhar na sua época, por fal-
ta de especialidades, anestesistas, equipamentos e a 
escala de plantão por causa da pequena quantidade 

de médicos. “Ficávamos de plantão permanente para 
atender os pacientes”, destacou.

O senador disse que viajava muito para prestar 
atendimento médico aos índios e que mesmo com a 
pouca estrutura que o setor de saúde oferecia, não 
deixava de atender aos mais necessitados. “Me sentia 
orgulhoso em ajudar a salvar vidas”, disse Mozarildo, 
com 41 anos de profissão.

O médico Alceste Madeira foi o último home-
nageado e lembrou que tem 40 anos de inscrição no 
CRM. A placa de homenagem foi entregue pela médi-
ca Francinéia Moura. Ele lembrou as dificuldades para 
conseguir exercer sua especialidade de obstetrícia e 
ginecologia quando chegou a Roraima, pois os médi-
cos atendiam as gestantes, por confirmar no trabalho 
de anos. “O doutor Sílvio Botelho atendia a todas, pois 
era jovem. Acho que operei em todas as áreas, me-
nos cabeça”, declarou, ao brincar com o público sobre 
a dificuldade, à época, para conseguir uma paciente 
gestante para acompanhar há 40 anos.

Como primeiro roraimense formado em Medici-
na, voltei para trabalhar em Roraima em 1970, quando 
existiam pouquíssimos médicos e era Presidente do 
CRM o Dr. Alberto Pimentel Cardoso. Com a saída do 
Dr. Cardoso, fui designado pelo Conselho Federal de 
Medicina como presidente do CRM de Roraima, em 
razão de não haver ainda número de médicos para 
eleição e constituição definitiva do Conselho. À época, 
o CRM não tinha sede, funcionando na mesma sala do 
meu consultório do Hospital Nossa Senhora de Fátima. 
Participei de várias reuniões do Conselho Federal de 
Medicina, já que não tínhamos Conselheiros Federais. 
Mas mesmo com as limitações procurei sempre atuar, 
enquanto Presidente, em defesa da ética e da valori-
zação da profissão e dos médicos.

HISTÓRICO DO CRM/RR

O Conselho Regional de Medicina do Estado de 
Roraima – CRM/RR, com sede em Boa Vista, foi ins-
tituído pelo Decreto-Lei n° 7.955, em 13 de setembro 
de 1945, Lei n° 3.268/57, de 30 de setembro de 1957, 
regulamentada pelo Decreto n° 44.045, de 19 de julho 
de 1958, é dotado de personalidade jurídica de Direito 
Público, com natureza jurídica autárquica, desenvol-
vendo serviço de interesse público, sem qualquer vín-
culo hierárquico com órgãos da Administração Pública.

Cabe ao Conselho Regional de Medicina do Es-
tado de Roraima, zelar por todos os meios ao seu al-
cance, pelo perfeito desempenho ético da medicina, por 
adequadas condições de trabalho, pela valorização do 
profissional médico e pelo bom conceito da profissão 
e dos que exercem legalmente a medicina.
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O Conselho Regional de Medicina de Roraima, 
teve provisoriamente em sua presidência no período 
de 1966 a 1972, o Dr. Alberto Pimentel Cardoso.

Foi fundado em 12 de maio de 1966.
No período compreendido entre 1972 a 1984, 

esteve à frente do órgão o Dr. Francisco Mozarildo 
Cavalcanti.

De 1984 a 1986, presidiu o CRM-RR, o Dr. Au-
gusto Affonso Botelho Neto.

Ano de 1986, foi realizada a primeira eleição, 
tendo como presidente eleito o Dr. Tarcísio de Almeida 
Pimentel, o qual permaneceu na presidência até 1994.

A partir daí o CRM-RR teve os seguintes presi-
dentes:

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª será atendido na foram do Regimento, 
Senador Mozarildo Cavalcanti.

Chamo, para ocupar tribuna, a Senadora Vanessa 
Grazziotin, como oradora inscrita.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Senadora Marta Suplicy. 
Srs. Senadores, companheiros e companheiras, com 
a presença da Presidenta Dilma, Srª Presidente, foi 
aberta ontem, aqui em Brasília, na capital federal, a 3ª 
Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, e 
eu, ao lado de vários outros Parlamentares – Senadores 
e Senadoras, Deputados e Deputadas –, tive a oportu-
nidade de participar daquele belo evento de abertura. 

Essa 3ª Conferência Nacional de Políticas para as 
Mulheres reúne aproximadamente três mil mulheres, 
vindas de todos os Estados, de todas as unidades do 
Brasil. Elas estão no Centro de Convenções debaten-
do assuntos fundamentais, como a autonomia econô-
mica feminina, a maior participação das mulheres na 
política, o fim da violência, entre tantos outros temas 
por elas abordados.

O processo de construção dessa conferência 
mobilizou mais de 200 mil mulheres de todo o País. 
Elas trouxeram para a capital propostas discutidas 
nas conferências municipais e estaduais, e o objetivo 
será aprimorar o Plano Nacional de Políticas para as 
Mulheres.

Trata-se ainda, porque a conferência segue por 
estes dias, de um evento da mais extrema importância, 

Senador Mozarildo, porque é a primeira conferência 
de mulheres realizada no primeiro ano do governo da 
primeira Presidenta do Brasil. Isso tem um significado 
muito importante, um significado grandioso, pois repre-
senta uma das maiores conquistas para o movimento 
durante toda a história do Brasil.

E aí eu abro um parêntese para dizer o seguinte: 
poucas são as nações do mundo que têm uma mulher 
ocupando o principal cargo de direção, o principal cargo 
político. Poucas são as nações, e o Brasil é uma des-
sas nações, o Brasil é um desses países. Nós elege-
mos, nas últimas eleições, pela primeira vez na nossa 
história, uma mulher para a Presidência da República, 
mas isso não significa dizer que os nossos problemas 
acabaram, não significa dizer que nós já conquista-
mos a igualdade pela qual tanto lutamos há tantos 
anos; não significa, não. Entretanto, nos precisamos 
compreender que é necessário que agarremos essa 
oportunidade com todas as forças de ter pela primeira 
vez uma mulher à frente da Presidência da Repúbli-
ca, para que possamos dar passos largos no sentido 
da busca dos nossos direitos e do reconhecimento 
do trabalho que desempenhamos hoje na sociedade, 
Senador Mozarildo.

Ao comparecer ontem ao evento, a Presidenta 
Dilma demonstrou que está em sintonia com os an-
seios do movimento de mulheres. Por isso, uma das 
primeiras providências durante a sua fala inicial, em 
sua fala de abertura, foi tratar de negar qualquer pos-
sibilidade de extinção da Secretaria de Políticas para 
as Mulheres, que tem status de Ministério, cogitado 
pela imprensa recentemente. Ou seja, a imprensa 
especulou de forma forte a possibilidade de que na 
reforma ministerial a Presidenta Dilma fecharia, aca-
baria com a Secretaria Nacional de Políticas para as 
Mulheres. Ela, ontem, durante a abertura, disse que 
isso não procede, não é verídico e, pelo contrário, ela 
luta como todas as mulheres no Brasil para fortalecer 
essa Secretaria que busca, por meio da transversa-
lidade, levar a problemática de gênero para todos os 
Ministérios do Governo Federal, para todas as áreas 
de atuação do Poder Público Federal. 

E assegurou que vai “continuar avançando com 
a Secretaria, que defende os direitos das mulheres e 
que é fundamental para o governo da primeira mulher 
eleita Presidenta do Brasil”.

Dilma também destacou três conquistas impor-
tantes neste ano e lembrou três episódios importantes. 
Primeiro, a criação da ONU Mulheres. Nós já tínhamos a 
Unifem, que tratava das questões de gênero no âmbito 
das Nações Unidas, mas a criação da ONU Mulheres, 
que hoje é dirigida pela ex-Presidente do Chile, Michel-
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le Bachelet, é, sem dúvida nenhuma, uma conquista 
muito importante. 

A ex-Presidente do Chile, Presidente hoje da ONU 
Mulheres, estará entre nós aqui, no Brasil, a partir de 
amanhã, e terá, inclusive, uma reunião com as Parla-
mentares brasileiras (Deputadas e Senadoras). 

Destacou também a Presidenta Dilma a eleição, 
pela primeira vez no Brasil – e isso eu já destaquei –, 
de uma mulher para a Presidência da República.

E disse que trabalha muito para que possa trans-
formar os sonhos das crianças, dos meninos e das me-
ninas numa realidade. Quem não passa pela infância e 
não sonha em ser engenheiro, em ser médico, em ser 
um político? Entretanto, ainda há um distanciamento 
muito grande entre os sonhos das pessoas e as pos-
sibilidades que a sociedade oferece. E é exatamente 
por essa razão que a Presidenta, assim como fez o 
ex-Presidente Lula, tem colocado como um assunto 
fundamental, prioritário, Senador Suplicy, o comba-
te à miséria e a inclusão das pessoas em tudo. Em 
absolutamente tudo que se debate no Brasil, entra o 
tema inclusão social e combate à miséria. Assim será 
a Rio+20 no próximo ano. Vamos discutir as questões 
ambientais, Senador Mozarildo, mas sob o aspecto do 
desenvolvimento, da sustentabilidade e da inclusão 
social das pessoas. E o Brasil inova nisso porque o 
debate ambiental é um debate que tem levar em con-
sideração as pessoas. 

E a Presidenta Dilma tem colocado isso, como 
colocava o Presidente Lula, sempre em primeiro lugar. 

Destacou também o fato de que, pela primeira 
vez na história das Nações Unidas, uma mulher abre 
a Assembléia Geral, porque cabe ao Brasil o papel de 
abrir as Assembleias Gerais das Nações Unidas, e 
como, pela primeira vez, temos uma Presidenta, pela 
primeira vez uma mulher também abriu, discursou na 
abertura da Assembleia Geral da Organização das 
Nações Unidas. 

No Brasil, Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, 
V. Exª já foi prefeita de São Paulo, Deputada, mas que 
nunca, em nenhum momento, abandonou a luta pela 
conquista dos direitos das mulheres. Nós sabemos o 
quanto é difícil ser mulher e fazer política, como é di-
fícil ser mulher pobre, trabalhar fora de casa, ter que 
cuidar dos filhos sozinha e da casa ainda. 

Entretanto, no País, nós temos avançado muito 
em alguns aspectos, sobretudo no combate, eu diria 
até mais, muito menos do que no combate, temos 
avançado muito no enfrentamento à violência contra 
a mulher, sobretudo a violência doméstica. 

E o Brasil hoje é modelo para o mundo de um 
País que tem talvez a melhor legislação para enfrentar 
o problema da violência doméstica, e eu aqui me refiro 

à Lei Maria da Penha, e ela, Maria da Penha, também 
estava no dia de ontem, na abertura da 3ª Conferência 
Nacional das Mulheres. 

Além da questão do combate à violência e da 
questão da participação na política, o empoderamen-
to das mulheres, lá estão sendo debatidas propostas 
que saíram dos Estados. Grande parte dos Estados, 
quase que a totalidade, a unanimidade deles, levanta, 
como uma das questões fundamentais, a necessidade 
da construção de mais creches no Brasil, da formaliza-
ção do trabalho, da ampliação da licença maternidade 
e da garantia da participação das mulheres na política. 

E aí o tempo vai, eu quero aqui dizer que, na 
questão da autonomia econômica, a principal proposta 
é a construção de mais creches. Nós precisamos de 
creches. Sensível a isso, a Presidenta também lançou 
um plano, aprovamos aqui uma medida provisória, 
transformada em lei, que garante uma parceria entre 
Governo Federal e governos municipais para a cons-
trução e a garantia do funcionamento de creches no 
Brasil inteiro. Até pouco tempo, creche era, ainda, um 
privilégio de famílias mais abastadas, de famílias de 
maior poder aquisitivo, que podem pagar por creches 
para seus filhos. A ampliação da rede pública de cre-
ches é fundamental. 

Lembro aqui que também conseguimos incluir, na 
nova Lei do Fundeb, a creche como parte do sistema 
público de educação em nosso País. 

Enfim, Senadora Marta, concluo...

(Interrupção do som.)

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Concluirei neste minuto que V. Exª me dá. 
Primeiro, quero solicitar que seja incluído na íntegra o 
meu pronunciamento nos Anais desta Casa. 

Em segundo lugar, quero falar da nossa luta pela 
reforma política. Mais um ano se vai sem que aprecie-
mos a reforma política, mas é importante que nós, os 
Parlamentares brasileiros, compreendamos a neces-
sidade de debater esse tema. Abordo dois aspectos: 
um é a questão de gênero; o outro é o financiamento 
público de campanha. Acho que, abordando esses 
dois aspectos, a gente poderia promover no Brasil um 
avanço significativo no ordenamento político da nossa 
Nação, um ordenamento que favorecesse e aproximas-
se mais a população, as pessoas, e garantisse mais 
espaços para todos os gêneros.

Muito obrigada, Srª Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DA SRA. SENADORA VANESSA 
GRAZZIOTIN.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PC DO 
B – AM. Sem apanhamento taquigráfico.) – Senhor 
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Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com a presença 
da Presidente Dilma, foi aberta ontem aqui em Brasí-
lia a Terceira Conferência Nacional de Políticas para 
as Mulheres. O evento, que reúne três mil mulheres 
debaterá assuntos fundamentais como autonomia eco-
nômica feminina, a maior participação das mulheres na 
política e o fim da violência. O processo de construção 
dessa conferência mobilizou mais de 200 mil mulheres 
de todo o país. Elas trouxeram para a capital propostas 
discutidas nas conferências estaduais e municipais. O 
objetivo será aprimorar o Plano Nacional de Políticas 
para as Mulheres.

Trata-se da primeira conferência de mulheres 
realizada no primeiro ano de governo da primeira pre-
sidenta mulher do país, Isso tem um significado muito 
grande, pois representa uma das maiores conquistas 
para o movimento durante toda a história do país.

E ao comparecer ontem ao evento, a presidente 
Dilma demonstrou que está em sintonia com os anseios 
do movimento. Por isso, tratou de negar qualquer pos-
sibilidade de extinção da Secretaria de Políticas para 
as Mulheres, cogitada pela imprensa numa eventual 
reforma ministerial. Dilma disse que não há qualquer 
veracidade nas notícias que falam sobre a extinção ou 
fusão da secretaria.

E assegurou que vai “continuar avançando com 
a secretaria que defende os direitos das mulheres e 
que é fundamental para o governo da primeira mulher 
eleita presidente do Brasil”.

Dilma também destacou três conquistas impor-
tantes neste ano como a criação da ONU Mulheres – 
dirigida pela ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet 
–, a eleição da primeira mulher para a Presidência do 
Brasil e o discurso feito por ela na abertura da Assem-
bléia Geral da Organização das Nações Unidas.

No país avançamos muito no combate à violên-
cia, sobretudo depois da Lei Maria da Penha. Porém, 
como bem destacou a ministra Iriny Lopes, precisa-
mos avançar no foco que agora também passou a ser 
a construção da autonomia econômica e financeira.

As propostas que saíram dos Estados levaram 
em conta principalmente a construção de mais cre-
ches, formalização do trabalho, ampliação da licença 
maternidade e a garantia da participação das mulhe-
res na política.

Por isso, a Secretaria de Políticas para as Mulhe-
res dividiu as demandas em quatro eixos de trabalho, 
definidos no Plano Nacional de Políticas para as Mulhe-
res: autonomias econômica, pessoal, cultural e política.

Na questão da autonomia econômica, a princi-
pal proposta é a construção de mais creches no país, 
combate ao trabalho informal, sobretudo em relação ao 
trabalho doméstico; o direito a licença a maternidade 

de 180 dias (hoje apenas as servidores públicas têm 
esse direito) e igualdade na preparação da Copa de 
2014 e das Olimpíadas de 2016. Por isso, o movimento 
defende uma política para enfrentamento ao turismo 
da exploração sexual nos eventos e também reivindi-
cam investimentos em qualificação e intermediação de 
mão de obra feminina para as obras de infraestrutura.

No item da autonomia pessoal, as mulheres ainda 
reivindicam a ampliação da rede de atendimento às ví-
timas e a garantia da aplicação da Lei Maria da Penha.

Outro problema nesse campo está no avanço 
na atenção à saúde da mulher. Muitas lideranças do 
movimento reclamam que, apesar do aborto previsto 
em lei, mulheres encontram dificuldades para serem 
atendidas devido à falta de informação entre médicos 
ou a demora nas decisões judiciais,

No campo cultural, destaca-se a proposta para a 
erradicação do analfabetismo feminino, principalmente 
entre as mulheres com mais de 60 anos, que apresen-
tam taxas maiores de analfabetismo se comparadas à 
população masculina.

No ponto político, o movimento também reivindica 
a criação e o fortalecimento dos organismos governa-
mentais de políticas para as mulheres tanto no plano 
nacional, como nos municipais e estaduais.

Mais de 400 municípios têm algum organismo de 
políticas para as mulheres e há cerca de 200 planos 
estaduais, municipais ou distritais de políticas para 
mulheres em todo o país.

Destacam-se ainda as proposta que a bancada 
feminina desta Casa vem defendendo nos debates 
sobre a Reforma Política como as cotas eleitorais, lis-
tas fechadas, financiamento público de campanhas e 
utilização do fundo partidário para capacitação política 
das mulheres.

Por fim, desejo sucesso ao evento e que possa-
mos avançar ainda mais nas políticas de combate às 
desigualdades de gênero, sem as quais o Brasil não 
será verdadeiramente democrático e justo para todos.

Também que fazer um destaque especial para a 
delegação do meu Estado, o Amazonas, representado 
por mais de 45 delegadas tanto da capital quanto do 
interior do Estado. Bom encontro a todas. 

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Obrigada, Senadora Vanessa. V. Exª será 
atendida na forma do Regimento.

Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, para 
uma comunicação inadiável.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Srª Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Sem revisão do orador.) – Quero, pela ordem, pedir a 
V. Exª... Vou encaminhar à Mesa um requerimento de 
Voto de Lembrança e Homenagem Póstuma ao Bri-
gadeiro Ottomar de Sousa Pinto, pelo quarto ano de 
seu falecimento, ocorrido no dia 11 de dezembro de 
2007. O Brigadeiro Ottomar Pinto foi Governador do 
Território Federal de Roraima, foi o primeiro Gover-
nador eleito do Estado, tendo sido, ainda, Deputado 
Constituinte, quando contribuiu para a transformação 
de Roraima em Estado.

Portanto, peço também que esse voto seja levado 
ao conhecimento dos seus familiares.

Esse é o requerimento que faço e que vou en-
caminhar à Mesa neste momento, para que sejam to-
madas as providências devidas.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/

PT – SP) – As providências serão tomadas, Senador 
Mozarildo Cavalcanti.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.536, DE 2011

Requer Voto de Lembrança em home-
nagem póstuma ao Brigadeiro Ottomar de 
Sousa Pinto, pelo quarto ano de falecimen-
to, ocorrido no dia 11 de dezembro de 2007.

Requeiro, nos termos regimentais, que seja con-
signado nos anais do Senado, Voto de Lembrança em 
homenagem póstuma ao Brigadeiro Ottomar de Sou-
sa Pinto, ex-Governador do Estado de Roraima que, 
pelo quarto ano de falecimento do então mandatário 
estadual.

Requeiro, ainda, que o Voto de Lembrança seja le-
vado ao conhecimento dos familiares do homenageado.

Justificação

O Brigadeiro Ottomar de Sousa Pinto nasceu em 
Petrolina, PE, em 19 de janeiro de 1931 e faleceu, em 
Brasília, em 11 de dezembro de 2007.

Foi o primeiro Governador eleito do Estado de 
Roraima de 1991 a 1994, tendo governado Roraima 
ainda na condição de Território Federal. Governou o 
Estado também de 2004 a 2006, quando foi eleito para 
mais um mandato.

Além de Oficial da Força Aérea Brasileira, com 
Curso de Estado-Maior e Patente de Brigadeiro, era 
formado em Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Me-
dicina, Direito, Ciências Contábeis e Economia. Tinha 

também Mestrados dos Estados unidos em Transporte 
Aéreo e Pavimentação e, no Brasil, os cursos de MBA 
para Executivo em Políticas Públicas e Governo, feito 
na universidade Federal do Rio de Janeiro, e de Di-
reito da Economia e da Empresa, feito na Fundação 
Getúlio Vargas.

Exerceu mandato de Deputado Federal (1987-
1991) representando o Território Federal de Roraima, 
tendo integrado a Assembléia Nacional Constituinte.

Por sua contribuição na preparação e na instala-
ção do estado de Roraima, construindo bases sólidas 
para a sustentação do seu futuro, o ex-Governador 
Ottomar de Sousa Pinto faz jus à homenagem póstu-
ma que ora propomos. 

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2011. – 
Senador Mozarildo Cavalcanti.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência encaminhará o voto de lem-
brança solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, gostaria aqui 
de registrar a importância do relatório do Presidente da 
Comissão Independente Internacional da ONU para a 
Síria, em Genebra, Paulo Sérgio Pinheiro, que inclu-
sive é pesquisador associado, acho que é o fundador 
do Núcleo de Estudos de Violência da Universidade 
de São Paulo. O Sr. Paulo Sérgio foi Ministro da Se-
cretaria de Estado dos Direitos Humanos no Governo 
Fernando Henrique Cardoso e também foi Presidente 
da Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos, da 
qual faço parte. Essa Comissão hoje é presidida pela 
Srª Margarida Genevois, e lá estão pessoas como João 
Baptista Breda, Padre Agostinho. Em homenagem a 
Teotônio Vilela, o fundador foi o Senador Severo Go-
mes, que teve a iniciativa de fundar a Comissão justa-
mente no ano último de seu mandato como Senador, 
e eu, então, fui convidado para participar dela. Tam-
bém a ela pertencem Marilena Chauí, José Gregori e 
inúmeros outros.

Pois bem, na Folha de S.Paulo do dia 9 de de-
zembro passado, o Prof. Paulo Sérgio Pinheiro escre-
veu um artigo em que sintetiza muito das conclusões 
do relatório desse organismo de Direitos Humanos da 
ONU. O artigo intitula-se “O Indevassável do Congo a 
Síria” e expressa o seguinte:

O sofrimento da população dentro e fora 
da Síria precisa ser enfrentado como questão 
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de urgência; as vítimas não esperam nada 
menos da ONU.

Relatórios de direitos humanos para que 
servem, alguém lê? Pelo menos as vítimas, 
que nem sempre podem se fazer ouvir, dão 
imenso valor a esses informes.

Desde os dois grandes precursores dos 
modernos relatores, Sir Roger Casement (foi 
cônsul britânico no Rio de Janeiro e em Santos; 
aliás, execrou o racismo no Brasil) e o jornalis-
ta inglês Edmund Morel, ambos relatando os 
abusos no Estado Livre do Congo em 1902, 
o compromisso principal é revelar a opressão 
que não se consegue ver.

Desde aqueles dois ícones até agora, o 
indevassável dos horrores se reduziu enorme-
mente graças ao delirante desenvolvimento dos 
meios de comunicação. Cenas de opressão e 
de negação de direitos são reveladas instan-
taneamente para o mundo todo.

Na agenda global, está irretorquivelmente 
a proteção dos direitos humanos, pois a so-
berania deixou de ser, faz tempo, um escudo 
para as violações desses direitos.

A imposição da transparência é exigên-
cia inescapável do exercício do poder no séc. 
XXI. É profundo anacronismo Estados hoje 
negarem o que os olhos do mundo vêem às 
escâncaras. Como se ainda estivéssemos em 
1902, quando o Rei Leopoldo 2°, proprietá-
rio do Estado Livre do Congo, simplesmente 
reduzia a mentiras tudo o que Casement e 
Morel devassavam ali e publicavam na im-
prensa, então apenas escrita. E depois tudo 
confirmado.

O relatório da Comissão Independente 
internacional da ONU sobre a Síria foi muito 
além do ciclo das imagens na mídia eletrô-
nica: manifestação, repressão, mortes, feri-
dos e detenções arbitrárias. Mostrou, por trás 
dessas cenas, o dia a dia dos sofrimentos da 
população.

A crise, calcula-se, tem afetado direta-
mente a vida de três milhões de sírios, mui-
tos deles forçados a procurar refúgio com a 
família e amigos em outras cidades. Milhares 
deixaram o país.

Diante dessa gravíssima crise política 
e de direitos humanos, diversos atores de-
sempenham diferentes papéis na comunidade 
internacional. Onde estão os Estados está a 
política. A luta pelos direitos humanos opera 
num campo de contradições, que não anula 

a exigência de desvendamento das violações 
em escalada na Síria. Quando se é testemu-
nha de crimes contra a humanidade, faz-se o 
que muitos outras testemunhas fizeram, com 
altos riscos pessoais: registrar, documentar e 
publicar. Em direitos humanos, Emílio Mignone, 
um grande lutador contra a ditadura militar na 
Argentina, dizia: “Somos todos principistas”, 
pois a política dos Estados membros da ONU 
está muito além do nosso mandato.

Nada impede, claro, de estarmos gratos a 
muitos países, nos vários grupos regionais da 
ONU, por apoiarem o trabalho da Comissão, 
defendendo resolutamente, como tem feito o 
Brasil, no mais alto nível do Governo e do Ita-
maraty, a validade da nossa investigação sobre 
a situação de direitos humanos na Síria e a ne-
cessidade da Comissão de ter acesso ao país.

Observadores de direitos humanos tam-
bém precisam ter acesso imediato. e ilimitado 
ao País...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Continua o artigo:

O monitoramento independente e impar-
cial contribuirá para fazer cessar os confrontos 
e prevenir violações de direitos. Fornecimento 
de armas para todas as partes devem ser sus-
pensas. Os grupos de oposição devem respei-
tar e atuar conforme o direito internacional dos 
direitos humanos.

A Comissão preparou o seu relatório 
como sendo, ao mesmo tempo, um chamado 
e uma plataforma para a ação. O sofrimento 
extremo da população, dentro e fora da Síria, 
precisa ser enfrentado como uma questão de 
urgência. As vítimas não esperam nada menos 
da ONU e dos Estados membros.

Aqui, Srª Presidenta, solicito seja transcrita tam-
bém a entrevista de Paulo Sérgio Pinheiro à revista Veja, 
onde detalha muito daquilo que a Comissão averiguou.

Então, Srª Presidenta, cumprimento Paulo Sérgio 
Pinheiro pelo seu trabalho, que teve o apoio do Go-
verno brasileiro e do Itamaraty junto à Comissão de 
Direitos Humanos.

Muito obrigado.

SEGUE DOCUMENTO A QUE SE RE-
FERE O SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

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

399ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53563 

307 CRIANÇAS ASSASSINADAS

Veja – 5-12-2011

Em entrevista, o brasileiro que investigou a re-
pressão aos protestos na Síria descreve as atrocida-
des do regime, que não diminuíram com as sanções 
internacionais

Entre setembro e meados de novembro, o cien-
tista político carioca Paulo Sérgio Pinheiro comandou 
a equipe criada pelo Conselho de Direitos Humanos da 
ONU para investigar a situação na Síria. Desde março, 
quando começaram os primeiros protestos contra a di-
tadura, a população desse país árabe tem sido perse-
guida e atacada sob qualquer alegação por soldados 
e milícias a mando do presidente Bashar Assad. Mais 
de 4000 pessoas já morreram no que a ONU, desde 
a semana passada, considera uma guerra civil. Entre 
os mortos, há 307 crianças. “Temos o nome de todas 
elas”, diz Pinheiro. O grupo de vinte especialistas di-
rigido por ele não obteve autorização para entrar no 
país. Mesmo assim, entrevistou 223 refugiados, deser-
tores do Exército e pessoas que ainda estão na Síria. 
De Genebra, na Suíça, Pinheiro disse a VEJA ter se 
surpreendido com o nível da violência estatal. Com 
base no seu relatório, o conselho da ONU aprovou na 
sexta-feira passada uma resolução condenando os 
crimes do regime.

Qual foi a descoberta mais surpreendente da 
investigação? Temos relatos críveis de testemunhas 
que presenciaram crianças sendo torturadas. Isso me 
surpreendeu muito porque, em geral, elas recebem 
uma proteção especial dos adultos. Em um dos casos, 
uma mulher, vítima de tortura, viu um menino estira-
do no chão, sangrando e gritando em vão pelo pai e 
pela mãe. Também soubemos que muitos garotos em 
torno de 13 e 14 anos foram violentados na presença 
dos pais. Uma menina de 2 anos foi assassinada por 
um soldado. Ele teria dito a um amigo, que desertou e 
contou isso para a gente, que não queria vê-la crescer 
para se voltar contra o governo. Em dois casos, tivemos 
acesso a radiografias e fotos das crianças vitimizadas. 
São óbvias violações dos direitos humanos que confi-
guram crimes contra a humanidade.

Fatos assim estimulam deserções de milita-
res? Sim, e o regime tenta prevenir a hesitação dos 
seus homens. Soldados conscritos, novatos, que se 
recusam a mirar em civis são torturados e mortos pelos 
companheiros. Um número desconhecido de militares 
abandonou as Forças Armadas e fugiu.

As vítimas do regime recebem socorro? As 
pessoas têm medo de procurar ajuda médica. Em um 
hospital militar, por exemplo, membros das forças de 
segurança se faziam passar por médicos para tortu-

rar os pacientes. Por isso, clínicas improvisadas foram 
montadas em mesquitas e em casas.

Como assegurar que os relatos são verdadei-
ros? Nossos entrevistados não eram militantes a favor 
ou contra o governo. Toda a sociedade foi afetada pela 
repressão. Conversamos com pais, mães e jovens que 
abandonaram suas casas para fugir da violência. Um 
testemunho corrobora o outro.

O que faltou comprovar, já que seu grupo foi 
impedido pelo governo de entrar na Síria? Há uma 
profusão de detenções arbitrárias. Fala-se entre 15000 
e 20000 detidos. Tivemos relatos de prisões improvisa-
das em estádios de futebol, escolas e hospitais. O nú-
mero é alto demais, por isso gostaríamos de verificá-lo 
in loco. O governo também tem dito que 1100 de seus 
soldados foram mortos. Não dá para saber se isso é 
verdade ou não sem entrar na Síria. Apesar disso, pro-
curamos fazer um relatório equilibrado. Uma em cada 
cinco páginas traz a opinião do governo.

As sanções impostas pela Liga Árabe, pela 
Turquia, pelos Estados Unidos e pela Europa redu-
ziram a violência do regime contra a população? 
Não dá para medir o efeito dessas medidas. Mas, pelos 
dados que colhemos, fica claro que a repressão ape-
nas cresce. Novembro foi o mês com o maior número 
de crianças mortas, nada menos que 56.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Muito obrigada, Senador Suplicy.

Com a palavra o Senador Pimentel; não se en-
contrando, o Senador Walter Pinheiro, orador inscrito.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de falar 
desse momento importante da história do nosso País, 
mercado financeiro em crise, problemas internacionais, 
mas a nossa economia andando, quero fazer um breve 
registro de um episódio que hoje provocou uma resposta 
das Bancadas da Bahia, tanto a Bancada no Senado, 
quanto a Bancada na Câmara, quanto a Bancada na 
Assembleia Legislativa. Refiro-me a essa modelagem, 
meu caro Wellington Dias, de concessões de estradas. 
Tivemos, num período próximo passado, a liberação 
de um trecho importantíssimo na Bahia. Aliás, Salva-
dor é uma cidade que só tem uma entrada e a mesma 
entrada é saída. Portanto, é a nossa BR-324. Salvador 
é uma ponta que avançou para o mar e tem só esse 
elo de ligação. A BR-324 é o único meio de ligação. 

Óbvio que há alternativas ali, mas estou falando 
do ponto de vista do que significa o tráfego nessa BR. 
E o Governo autorizou a concessão dessa rodovia as-
sociada à 116, o chamado Eixo Sul, saindo de Feira 
de Santana até a divisa com Minas Gerais. São duas 
importantes estradas na Bahia.
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Lamentavelmente, começamos a enfrentar pro-
blemas nessa concessão, no que diz respeito ao cum-
primento de contrato, à manutenção dessas estradas. 
Há uma reclamação, hoje, enorme, por parte da popu-
lação, no que diz respeito aos serviços prestados pela 
concessionária, no que diz respeito a reparos, ajustes 
e até às condições para pedestres, ou de cidades e 
distritos que estão à beira da BR-324.

Abriu-se um processo de negociação. Nós con-
versamos com a ANTT. Na Comissão de Infraestrutura 
do Senado, nós fizemos um requerimento para discutir 
esse assunto. Conversei com o Presidente da ANTT, 
o Sr. Bernardo Figueiredo. Propusemos, inclusive por 
iniciativa dele, conversar, tentar elaborar um conjunto 
de encargos para serem apresentados à concessio-
nária ViaBahia e, ao mesmo tempo, marcar a ida da 
ANTT à Bahia para discussão, e não mais para um 
processo puro e simples de debates, mas já apresen-
tando soluções para o grave problema vivenciado, a 
partir dessa concessionária.

E hoje somos surpreendidos com a majoração 
de tarifa ao longo dessa concessão. Alguns até falam 
que vai ser uma majoração de dez centavos. Não im-
porta se a majoração vai ser de um, de dez, de vinte, 
de trinta, de quarenta. O que importa, e eu disse hoje 
ao Presidente da ANTT, ao Diretor-Geral da ANTT, o 
problema é que a gente sequer apresentou à ViaBahia 
esse conjunto de alternativas, ou o chamado plano de 
emergência, para resolver problemas, e já temos de 
suportar uma majoração de tarifa, ainda que, como 
me disse o Sr. Bernardo Figueiredo, seja do contra-
to a majoração da tarifa. Mas é do contrato também 
cumprir determinadas questões ao longo da estrada, 
da BR-324 e da 116.

Por isso, as Bancadas federais, da Câmara e do 
Senado, e a Bancada estadual da Bahia estão entran-
do hoje com ação na Justiça para barrar esse reajuste. 
Mas mais do que isso: a ideia é a gente questionar, 
judicialmente, o papel da ANTT, e nós vamos também, 
se não houver mudanças no comportamento, questio-
nar a concessão da BR-324 e da BR-116. Nós vamos 
exigir o cumprimento do acordo firmado via leilão. Por-
tanto, não é um acordo entre parceiros, é um contrato 
firmado a partir de um leilão patrocinado no País. Ela 
é uma rodovia federal. Portanto, compete à União pro-
mover todo o processo de fiscalização via agência, e 
nós queremos o cumprimento dessas questões. 

Então, nós estamos patrocinando hoje essa ação, 
buscando suspender qualquer majoração, mas para 
abrir um caminho, em definitivo, para que nós tenha-
mos, de uma vez por todas, soluções para aquelas 
duas BRs, a BR-324 e a BR-116.

Conversava com o Senador João Durval, por 
exemplo, que é um dos signatários dessa ação, sobre 
a ação inclusive do contorno de Feira de Santana. Nem 
resolvemos isso ainda e já vamos caminhando para 
um processo de majoração de tarifa naquela rodovia. 
Então, essa é a atitude que nós tomamos no dia de 
hoje na expectativa, inclusive, de sustar isso e voltar 
a dialogar com a ANTT, mas, ao mesmo tempo, nós 
vamos entrar com uma ação cobrando o cumprimento 
do contrato e questionando a concessão patrocinada 
pela ANTT, que resultou na vitória da ViaBahia como 
operadora. Nada contra a ViaBahia, nada contra a 
ANTT, mas tudo a favor do serviço que deve ser pres-
tado à altura. Afinal de contas, comprometeram-se em 
um leilão. Deram preço, não fomos nós que o fixamos. 
Portanto, nós queremos o cumprimento da outra parte. 
O povo cumpre sua parte: passa no pedágio e deixa 
ali... Ninguém passa de graça. Portanto, nós quere-
mos que cumpram a parte que lhes cabe, envolvendo 
a ANTT e a ViaBahia, ou seja, é mais de uma parte. 
Assim, são as partes nesse episódio, e queremos o 
cumprimento dessas questões.

Mas, Srª Presidente, eu quero aqui, nestes três 
minutos que me restam, falar exatamente deste mo-
mento único na história do Brasil. O mercado financeiro 
tem, efetivamente, passado por sérios problemas, mas 
esse mercado financeiro internacional tem melhorado 
consistentemente a avaliação do risco Brasil, uma coi-
sa que no passado nos agoniava. 

Na contramão desse sucesso financeiro, porém, 
o País enfrenta um processo de desindustrialização 
com reflexos diretos em nossa pauta de exportação, 
principalmente os manufaturados. Isso tem refletido, 
efetivamente, no desempenho da nossa economia, 
vide o resultado do último trimestre.

A nossa indústria é vítima de um conjunto de 
ineficiências da economia nacional, que começam na 
precária infraestrutura, é bom acentuar, principalmente 
de transportes, e passa também por juros exorbitantes, 
com uma carga tributária que ainda não é compatível 
com as nossas necessidades nos dias de hoje, em que 
pese o importante movimento patrocinado pelo nosso 
Banco Central no sentido de ir reduzindo a taxa Selic.

A nossa moeda permanece supervalorizada, ape-
sar de algumas oscilações aqui e ali, quando investi-
dores assustados correm para o dólar. Essa oferta em 
cheio, eu diria, de certa maneira, termina atingindo no 
âmago a nossa indústria de duas maneiras: primeiro, 
diminuindo a competitividade das nossas exportações 
e, segundo, ampliando a faixa de consumo industrial 
brasileiro, que é, efetivamente, contemplada ou pre-
enchida pelas importações. 
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A indústria brasileira de equipamentos de teleco-
municações, por exemplo, foi duramente afetada nesse 
fenômeno. Na última década, muitas empresas de ca-
pital internacional fecharam suas portas no Brasil. Hoje 
nós temos uma situação que acho importante lembrar, 
o setor de telecomunicações tem um exemplo vivo em 
nossa memória. A Lei de Informática, da década de 
90, com a criação do Processo Produtivo Brasileiro, o 
chamado PPB, criou uma situação em que nós temos 
uma redução de 18% de IPI para 3%.

Então, é importante lembrar que isso foi um... 

(Interrupção do som.)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – ... 
estímulo dessa indústria de telecomunicações, que, no 
passado, foi a indústria capaz, inclusive, de sustentar 
a economia, na época também do Sistema Telebrás.

Hoje, muitas empresas utilizam o PPB com gran-
de sucesso; outras, simplesmente, importam tudo do 
exterior e não investem absolutamente nada em P&D. 

Então, Srª Presidente, quero deixar aqui essa 
nossa avaliação sobre esse programa, o que acontece 
com a indústria de telecomunicações e com a indústria 
nacional e quero salientar que a indústria de telecomu-
nicações é chave para o futuro do Brasil. 

O setor mobiliza hoje, em operação, Senadora 
Marta Suplicy, algo em torno de R$150 bilhões todo 
ano. Então, a indústria de telecomunicações não está 
nesta conta; esta é a área de operação. Com o apoio 
de uma política arquitetada com ferramenta que eles 
estão propondo, ela poderá contribuir decisivamente, 
para que possamos exercer uma participação no mer-
cado global, sempre com a perspectiva de melhorar 
e beneficiar a indústria nacional e, principalmente, a 
economia brasileira.

Eu pediria a V. Exª que pudesse constar nos 
Anais da Casa esse nosso pronunciamento, acatá-lo 
na íntegra e somar a essas preocupações nossas, já 
apresentadas aqui por diversas vezes, principalmente 
num momento de crise econômica, o nosso pensar e 
o nosso olhar mais criterioso sobre medidas, principal-
mente para um setor tão vigoroso quanto é a indústria 
de telecomunicações no Brasil.

Obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TO DO SR. SENADOR WALTER PINHEIRO

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, o Brasil vive hoje um momento único 
na sua história. 0 mercado financeiro internacional tem 
melhorado consistentemente a avaliação de risco do 
Brasil enquanto piora a percepção de risco dos países 

desenvolvidos, incluindo-se aí os Estados Unidos, a 
Alemanha, a França, a Holanda e muitos outros.

Na contramão desse sucesso financeiro, porém, 
o país enfrenta um processo de desindustrializaçao 
com reflexos diretos em nossa pauta de exportação de 
manufaturados que tem se refletido no nosso desem-
penho econômico, nulo no último trimestre.

Nossa indústria é vítima de um conjunto de ine-
ficiências da economia nacional, que começam na 
precária infraestrutura de transportes, passa por juros 
exorbitantes, por uma carga tributária inominável e 
descamba numa taxa de câmbio que aprofunda ainda 
mais o fosso de competitividade que separa nossos 
manufaturados dos produzidos no resto do mundo.

Nossa moeda permanece supervalorizada apesar 
de algumas oscilações aqui e ali, quando investidores 
assustados correm para o dólar. Isto afeta em cheio 
a nossa indústria, de duas maneiras. A primeira é di-
minuindo a competitividade das nossas exportações 
industriais, a outra é ampliando a faixa de consumo 
industrial brasileira que é satisfeita pelas importações.

A indústria brasileira de equipamentos de teleco-
municações, entre muitas outras, foi afetada por este 
fenômeno. Na última década, muitas empresas de 
capital internacional fecharam suas portas no Brasil, 
com poucas e honrosas exceções. Ao mesmo tempo, 
outras empresas entraram no mercado basicamente 
trazendo importações, aprofundando o processo de 
desindustrialização.

Temos uma enorme responsabilidade com o povo 
brasileiro, que deseja ter acesso à Internet banda larga 
e ao celular a preços baratos e uma grande oportuni-
dade para a indústria de equipamentos de telecomu-
nicações, diante das demandas do Plano Nacional de 
Banda Larga e seus vultosos investimentos para os 
próximos anos.

Diante dessa realidade, e da importância da in-
dústria de equipamentos de telecomunicações para 
inverter o processo de desindustrialização do país, 
gostaria de propor alguns princípios fundamentais 
para uma nova política industrial de equipamentos de 
telecomunicações.

Em primeiro lugar, precisamos posicionar o Brasil 
como centro de pesquisa & desenvolvimento da inteli-
gência que acompanha novos produtos de telecomuni-
cações, na construção da nova arquitetura da Internet, 
na defesa da integridade e da privacidade dos dados, 
na prevenção das atividades criminais pela rede, na 
inovação de software e modelos de negócios da nova 
economia digital.

Para isso, é importante discutir com profundidade 
as ferramentas de política industrial que vamos utilizar 
neste cenário complexo em que nos encontramos, de 
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modo a que o remédio não mate o paciente. Somen-
te com medidas de estímulo à produção e a inovação 
nacional atingiremos os nossos objetivos.

Fazer política pública sempre exige inovação, mas 
não necessariamente a reinvenção da roda.

No setor de telecomunicações, temos um exem-
plo vivo em nossa memória. Nos anos 90, a Lei de 
Informática criou o Processo Produtivo Básico (PPB). 
O PPB estabelece uma redução de IPI de 18% para 
3% para produtos de telecomunicações fabricados no 
Brasil com nacionalização de insumos acima de 90%, 
desde que as empresas invistam 5% da receita bruta 
deste produto em P&D.

Hoje, muitas empresas utilizam o PPB com gran-
de sucesso, enquanto outras simplesmente importam 
tudo do exterior e não investem em P&D no Brasil.

O que precisamos para fortalecer a produção e 
o P&D nacionais é exigir que as empresas adotem o 
PBB como princípio de sua atuação no Brasil, sejam 
elas empresas brasileiras de capital nacional, sejam 
empresas brasileiras de capital externo.

Entendemos que o PPB deve ser o instrumento 
fundamental da política industrial de equipamentos de 
telecomunicações.

Precisamos também, num mercado maduro como 
o de equipamentos de telecomunicações, onde o nú-
mero de grandes empresas globais tem diminuído e ao 
que parece diminuirá mais ainda nos próximos cinco 
anos, apoiar as empresas brasileiras de capital nacional.

Esse apoio, porém, não pode vir em forma de 
instrumentos de reserva de mercado como nas déca-
das de 70 e 80 do século passado. Isto não é factível. 
No mercado de equipamentos de telecom não existe 
revolução em um só País! As empresas brasileiras de 
capital nacional não serão bem sucedidas se as pro-
tegermos aqui no Brasil, pois não serão competitivas 
em seu próprio País se não olharem para os mercados 
globais também.

O Brasil é um mercado forte, pujante e muito 
importante, mas é apenas 5% do mercado global de 
infra-estrutura de telecomunicações.

Para participar desse mercado global/ precisamos 
criar um Programa Nacional de Incentivo às Exporta-
ções de Produtos de Telecomunicações que contemple 
os benefícios locais de redução de impostos e incen-
tivos às exportações, incluindo financiamentos espe-
ciais aos compradores internacionais de produtos de 
telecom produzidos no Brasil.

A indústria de telecomunicações é chave para o 
futuro do Brasil. Com o apoio de uma política arqui-
tetada nas ferramentas que estamos propondo, ela 
poderá contribuir para que possamos exercer uma 

participação no mercado global, com o beneficio para 
todo o povo brasileiro.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Walter Pinheiro.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Srª Pre-

sidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Pois não, Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Peço a minha inscrição 
no horário de Lideranças, por favor.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Inadiável?

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Horário 
de Lideranças.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª tem a palavra, porque, obedecendo à al-
ternância regimental, V. Exª é o primeiro inscrito, então.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 
sou o próximo.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Depois, V. Exª, Senador Wellington Dias, fala, 
como orador inscrito, porque alterna, será o próximo.

V. Exª podem fazer um acordo. (Pausa.)
Então, está bem.
Primeiro, concedo a palavra ao Senador Welling-

ton Dias, como orador inscrito, e, em seguida, ao Se-
nador Paulo Davim.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, primeiro o meu agradecimento a V. 
Exª, principalmente ao Senador Paulo Davim, que 
nos permite esta permuta, nosso grande Líder que 
tem acompanhado tudo com muito carinho. Creio que 
vou tratar por outro ângulo de um tema que S. Exª tem 
acompanhado com todo carinho, que é essa área da 
política sobre drogas.

Hoje, Srª Presidente, não só para os que nos 
acompanham no Senado, mas para o Brasil inteiro, e 
o meu querido Piauí, gostaria de dizer o quanto fiquei 
alegre, assim como um número grande de brasileiros, 
com a notícia do sucesso do tratamento do Presiden-
te Lula.

O Presidente Lula, nessa última etapa da quimio-
terapia que ele fez, em um conjunto de medidas que 
vêm sendo adotada pela equipe médica, já reduziu em 
cerca de 75% o tumor que o aflige.

Então, acho que, como todos os brasileiros, va-
mos continuar orando e agradecendo a Deus pelo êxito. 
Nunca vivi essa experiência, mas sei, por depoimento 
de várias pessoas, inclusive da própria Presidente Dil-
ma, o que é um tratamento como esse de quimiotera-
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pia: a dor, a angústia, enfim, tudo o que se vive. Mas 
eu creio que Deus tem abençoado a equipe e temos 
condições de ter bons resultados.

Srª Presidente, hoje tivemos, na Subcomissão 
de Políticas sobre Álcool, Crack e outras drogas, um 
evento importantíssimo no Interlegis, portanto trans-
mitido para todo o Brasil através desse instrumento 
importante do nosso Parlamento, com a presença dos 
membros da Comissão – o Senador Paulo Davim tem 
acompanhado, o Senador Waldemir Moka também lá 
esteve, assim como a Senadora Ana Amélia, como Re-
latora – e de convidados da Câmara Federal. Esteve 
lá o Presidente da C Drogas, uma Comissão Especial 
nessa área de políticas sobre drogas da Câmara dos 
Deputados, o Deputado Reginaldo Lopes, pelo Estado 
de São Paulo, que é o Presidente, o Relator, Deputa-
do Carimbão, além da Deputada Rosane Ferreira. E 
justificou presença a Deputada Iracema. Tratamos da 
apresentação do relatório.

Tenho em mãos o relatório que será apreciado 
amanhã na Comissão de Assuntos Sociais do Senado 
Federal, o relatório da Casdep, como ficou conhecida 
essa subcomissão temporária que apresentou esse 
trabalho com resultados maravilhosos que servirão 
de base para atuarmos bem no Brasil, nessa direção.

Ali tivemos a presença, por meio de comunica-
ção moderna, eletrônica, por satélite, de 18 Estados: 
Sergipe, Piauí, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Maranhão, Bahia, Paraná, Distrito 
Federal, Ceará, Pernambuco. Amazonas, Rio Grande 
do Sul, Rondônia, Paraíba, Alagoas e Paraná... Aliás, 
melhor dizendo, Paraná, não; Espírito Santo.

Tivemos então um debate e as comissões que 
tratam desse tema nos parlamentos estaduais e em 
vários Municípios espalhados pelo Brasil, pelo Inter-
legis, pela Internet, enfim, acompanharam.

Então, quero ressaltar primeiro esse instrumen-
to moderno.

Foi feita a apresentação do resultado desse traba-
lho ali, onde recebemos a crítica, tendo à Mesa, como 
debatedoras, várias entidades. Além da Câmara e do 
Senado, contamos com a presença da Secretária Tânia 
Garib, que representou o Mato Grosso do Sul – ela é, 
pela área da Assistência Social, a secretária que cuida 
desse tema e representou os Estados, dos conselhos 
estaduais nessa área, do Conselho Federal de Medici-
na, da Federação das Comunidades Terapêuticas e do 
Governo Federal, que foi representado pela Senad, por 
intermédio do Dr. Vladimir, em um debate maravilhoso.

O que nós concluímos na apresentação? Na 
apresentação, é claro, como já é do conhecimento, 
tratamos das ações de prevenção ao uso de drogas e 
de inserção social e de um conjunto de medidas que 

estão sendo tomadas. Serão 12 projetos de lei, propos-
tas de projetos de lei pelo menos a serem trabalhadas 
agora, aqui no Senado e na Câmara dos Deputados, 
e outras que serão encaminhadas para os Estados e 
Municípios.

A ideia é que tenhamos uma estrutura organi-
zacional com um Ministério coordenando essa área, 
com um conselho nacional, com um conselho intermi-
nisterial integrando as diversas áreas – aliás, registro 
a presença do Ministério da Saúde, do MEC, da Se-
cretaria Especial dos Direitos Humanos, do Ministério 
da Justiça, do Ministério do Desenvolvimento Social 
– e que, a partir do conselho nacional, tenhamos, nos 
Estados, uma das secretarias ou uma secretaria es-
pecífica cuidando desse tema, com um conselho es-
tadual e a participação da sociedade civil; em cada 
Município também, que o prefeito possa indicar um 
dos seus secretários, de preferência da saúde ou da 
assistência social, para lidar com esse tema ou criar 
uma área específica; e ainda que a gente possa ter, 
a partir daí, no próximo ano, a conferência nacional. 

Esse evento serviu para apresentar o relatório e 
já darmos um passo para essa mobilização no sentido 
de que, no ano de 2012, o Brasil possa realizar a pri-
meira conferência nacional na área de políticas sobre 
álcool, crack e outras drogas. E ter ainda a oportuni-
dade de fazermos aí uma pactuação.

Certamente esse relatório apresentado pela Se-
nadora Ana Amélia, aqui no Senado, assim como o 
relatório apresentado pelo Deputado Carimbão servi-
rão de parâmetro nesse longo trabalho com grandes 
contribuições para que possamos ter uma política ade-
quada, uma pactuação, um plano estratégico nacional 
na área de políticas sobre drogas.

Foram tratados temas polêmicos, como esse 
relacionado ao financiamento. A Presidente Dilma, no 
programa que lançou, coloca cerca de quatro bilhões 
para a política, mas destacamos a necessidade de ter 
uma ampliação no atendimento, nessa parceria com 
as entidades civis, os grupos de autoajuda, as comu-
nidades terapêuticas. E que se possa ter um número 
ainda maior nessa área relacionada a todo o sistema 
de saúde, chegando a todas as regiões do Brasil.

Destaco ainda o debate que fizemos sobre te-
mas também polêmicos como este do atendimento 
compulsório ou não. Pela representação do Conselho 
Federal de Medicina, que tem uma longa experiência, 
eu acho que ficou claro que há situações em que, na 
defesa do indivíduo, na defesa da vida, os próprios 
profissionais têm esse poder de indicar a necessida-
de do tratamento como alternativa, além de garantir 
as condições também pela via judicial.
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Foi apresentado um conjunto de sugestões, como, 
por exemplo, um sistema voltado para essa área da 
criança e do adolescente, já que há uma redução no 
consumo de drogas no nosso País.

Foi apresentada como sugestão a necessidade 
de um sistema próprio nessas áreas em que as pesso-
as estão privadas da liberdade, sejam adultos, sejam 
mulheres, sejam crianças, sejam adolescentes, melhor 
dizendo, com base no Estatuto do Adolescente.

Então quero ressaltar a importância desse traba-
lho. Amanhã, quarta-feira, vamos apreciar, na Comis-
são de Assuntos Sociais, o relatório final. 

Quero agradecer de público a todo o Brasil, a 
todos que participaram desse importante debate que 
resultou nesta política adequada sobre drogas.

Quero, Senadora Marta, agradecer por esse tem-
po e dizer que acredito que o Brasil avançou. O mais 
importante é que esse trabalho feito aqui no Senado, 
feito na Câmara, colocou o debate correto, adequado 
que vai deixar o Brasil mais instrumentalizado, mais 
preparado para lidar com este que é um tema de 
abrangência internacional, como também ficou claro 
nesse trabalho.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Wellington Dias.
Com a palavra o Senador Paulo Davim, pela li-

derança do seu partido.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, tenho viajado pelo interior do meu 
Estado e tenho conversado com muita gente. Aonde 
chego, nos Municípios médios, pequenos ou grandes, 
a preocupação de todos é com a presença das drogas 
no meio da juventude. Uma preocupação constante 
das famílias, de toda a sociedade dos municípios que 
tenho visitado.

Vejo com muita alegria essa articulação nacional 
para o enfrentamento dessa epidemia que vivencia-
mos no Brasil. Fiquei extremamente feliz quando, na 
quarta-feira, dia 7, o Governo, por meio do Ministério 
da Saúde, apresentou um plano de enfrentamento ao 
tráfico e atendimento a dependentes no valor de quatro 
milhões até 2014. Entre as medidas anunciadas, algu-
mas considero fundamentais: primeiro, o aumento da 
oferta de tratamento de saúde e atenção ao usuário, 
até porque o usuário tem que ser visto e compreendi-
do como vítima e doente, um dependente. O segundo 
ponto é o enfrentamento ao tráfico e às organizações 
criminosas. E o terceiro, que é fundamental, é a am-
pliação das atividades de prevenção.

Na atuação propriamente da saúde, existe a pre-
ocupação com:

– estruturação da rede de cuidados, da rede Conte 
com a Gente, que auxiliará os dependentes e 
familiares na superação do vício e na reinserção 
social desse jovem, desse cidadão recuperado;

– criação de enfermarias especiais nos hospitais cre-
denciados pelo SUS, num total de 2.462 leitos;

– nos lugares onde há maior incidência do consumo 
de crack, o plano aponta a criação de 308 con-
sultórios de rua, que farão atendimentos volan-
tes, prestando esse serviço aos usuários que 
vivem nas ruas;

– serão beneficiadas 42 mil instituições de ensino 
públicas, 210 mil professores, e 3.300 policiais 
militares dentro do Programa Educacional de 
Resistência às Drogas serão capacitados;

– Programa Prevenção na Comunidade, que visa e 
objetiva treinar, capacitar 170 mil líderes comu-
nitários até 2014 também consta desse plano de 
enfrentamento do Governo às drogas e o apoio 
ao seu usuário.

O Governo também oferecerá orientação por te-
lefone. Através do número 132, os familiares ou pes-
soas que queiram se inteirar sobre as drogas poderão 
lançar mão desse instrumento.

Outra medida que o Governo vai tomar é o envio 
de uma medida provisória instituindo o Sistema Nacio-
nal de Informações de Segurança Pública, Prisionais 
e sobre Drogas.

Eu acho extremamente importante, faço aqui 
este registro.

Eu quero ressaltar o trabalho da subcomissão do 
Senado e parabenizar o Senador Wellington e a Se-
nadora Ana Amélia, que são pessoas comprometidas 
com o tema, baluartes que fizeram belíssimo trabalho. 
Amanhã, vamos apreciar o relatório. 

Então, quero parabenizar a postura do Gover-
no e o sincronismo que está havendo com o Senado 
Federal nesse enfrentamento, até porque entendo 
que, para enfrentar algo tão grave, nessa verdadeira 
epidemia que atravessamos no Brasil, terá de haver 
uma verdadeira cruzada, um compromisso com toda 
a sociedade brasileira no sentido de fazermos o en-
frentamento responsável e o acolhimento às vítimas 
desse mal do séc. XXI.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

- SP) – Obrigada, Senador Paulo Davim.
Senador Aloysio Nunes. (Pausa.)
Senador Marcelo Crivella. (Pausa.)
Senadora Ana Amélia.
Com a palavra, como oradora inscrita, por cessão 

do Senador Eunício Oliveira, a Senadora Ana Amélia.
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A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – 
Cara Presidenta Marta Suplicy, Srª Senadora, Srs. 
Senadores, nossos telespectadores da TV Senado e 
ouvintes da Rádio Senado, ontem, 12 de dezembro, 
na Cinelândia, no Rio de Janeiro, vários aposentados 
e pensionistas estiveram presentes em mais uma ma-
nifestação do movimento Acordo Já e lembraram, com 
muita emoção, épocas natalinas em que, cheios de 
esperanças e promessas, tentavam se agarrar à so-
lução dos problemas Aerus Varig. Foi um movimento 
bastante emocionado, pois todos eles sentiram o dese-
jo de cantar a música Estrela Brasileira, para registrar 
o final do ano de 2011. Mais uma vez, um pequeno 
grupo cumpriu a sua missão de jamais deixar no vazio 
um espaço que precisa ser preenchido com justiça e 
retidão. A luta continua, diz o movimento Acordo Já.

Srªs e Srs. Senadores, o ano está terminando 
e, portanto, eu gostaria de realizar, nesta tribuna, no-
vamente, um apelo, em nome de vários Senadores, à 
Ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, 
e aos demais ministros daquela suprema Corte para 
que acelerem a tramitação desse processo e para 
que, se possível, levem-no a julgamento neste ano – 
lamentavelmente, ele será transferido para o ano que 
vem, porque o ano já está se encerrando. Havia sido 
assumido um compromisso de ter um julgamento, 
dada a idade média dos beneficiários do Aerus, que 
é de 72 anos de idade; ele gostariam de desfrutar do 
seu benefício ainda em vida. Muitos já não têm tido 
paciência e resistência física, porque morreram, para 
esperar esse direito resgatado. 

Eu queria também agradecer, desta tribuna, dois 
colunistas que não têm deixado de pautar esse tema 
nas suas colunas, que são tão prestigiadas e lidas: An-
celmo Góis, do jornal O Globo, e Claudio Humberto, do 
Jornal de Brasília e também de vários outros jornais 
brasileiros em que essa coluna é transcrita. 

Srªs e Srs. Senadores, o relatório setorial tam-
bém é um tema pertinente às aposentadorias, porque, 
neste final de ano, muitas das mensagens que tem o 
meu gabinete recebido referem-se às preocupações 
com os reajustes dos aposentados e pensionistas da 
Previdência Social.

O relatório setorial entregue na tarde de sexta-
-feira, pelo Deputado Efraim Filho, referente à área te-
mática de Trabalho, Previdência e Assistência Social 
do Orçamento para o ano que vem, pede a atenção 
especial do Relator-Geral da Lei Orçamentária, De-
putado Arlindo Chinaglia, para que sejam assegura-
dos recursos para a concessão de um reajuste real 
no valor dos benefícios previdenciários acima de um 
salário mínimo.

A atenção solicitada pelo Relator diz respeito à 
renda de aposentados e pensionistas que, durante 
toda a sua vida de trabalho, ofereceram contribuições 
maiores à Previdência, mas que têm sido os mais pre-
judicados pela política de reajustes promovida pelo 
Governo Federal nos últimos anos. Como o reajuste 
anual do salário mínimo tem sido sistematicamente 
maior que o reajuste dos benefícios pagos pela Previ-
dência, o valor relativo das aposentadorias e pensões 
vem sendo achatado ano a ano.

Quase 70% dos benefícios já estão nivelados pelo 
piso. Mantida essa tendência, em poucos anos todos 
estarão recebendo o equivalente ao piso, ou seja, ao 
salário mínimo.

Uma comparação entre os reajustes do salário 
mínimo e dos benefícios da Previdência, abrangendo 
todo o período da estabilidade econômica de 1994 a 
2011, revela que, frente a uma evolução de 249,84% do 
INPC, os benefícios foram reajustados em 345,23%, o 
que proporcionou um aumento real de 27,27%. Entre-
tanto, no mesmo período, o salário mínimo teve reajuste 
total de 671,43%, ou seja, aumento real de 120,51%.

É justo! O Governo merece aplausos ao decidir 
por esse ajuste do salário mínimo, que deu aumento 
de renda e uma forma melhor de vida para os nossos 
trabalhadores, para a classe que trabalha em nosso 
País, mas seria prudente que pelo menos essa diferen-
ça não fosse tão acentuada em relação ao percentual 
de reajuste que ganham os aposentados e pensionis-
tas que recebem acima de um piso ou acima de um 
salário mínimo.

Os contribuintes que durante os anos de traba-
lho contribuíram para Previdência Social em valores 
baseados no salário mínimo esperavam receber os 
seus benefícios em quantias proporcionais ao mesmo 
salário. Porém, como a política de reajustes tem sido 
diferenciada, esses aposentados e pensionistas estão 
recebendo proporcionalmente menos do que teriam 
direito, se os pagamentos fossem feitos com base na 
contribuição ou, pelo menos, proporcional a ela.

Portanto, a preocupação do Relator Efraim Filho 
é inteiramente pertinente. Essa também é a preocupa-
ção do Senador Paulo Paim, que aqui, como eu, tem 
dado prioridade a esse tema.

Precisamos cuidar melhor dos nossos aposenta-
dos e pensionistas do INSS, que são, em ampla maio-
ria, idosos que durante toda a sua vida ofereceram o 
esforço do seu trabalho como contribuição para cons-
truir uma Nação como a que temos hoje.

A sociedade e também o Estado têm o dever de 
prestar toda a atenção e assistência necessárias a 
seus idosos. Destinar mais recursos públicos para os 
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nossos idosos não é um benefício, mas um cumpri-
mento de um compromisso.

No caso dos beneficiários que recebem acima 
de um salário mínimo, isso se torna uma evidência. 
Um dos grandes equívocos da política da Previdência 
Social brasileira tem sido a confusão entre o que é Pre-
vidência Social e o que é assistência social.

Quando o Estado paga o benefício de pensão ou 
aposentadoria a um contribuinte, ele não está fazendo 
nada mais do que devolver a esse cidadão um recurso 
que tomou de empréstimos por décadas. Se ele devol-
ve valores menores do que aquilo que foi acordado no 
início, está cometendo um grave erro de apropriação. 
Mas, ao que parece, o Estado encara a devolução das 
contribuições como um benefício assistencial.

Se a aposentadoria fosse realmente um benefício, 
seria justo que todos recebessem o mesmo valor. Mas 
as pensões e aposentadorias daqueles que contribuí-
ram para o Regime Geral da Previdência não são um 
benefício, são, simplesmente, um plano de previdência 
gerido pelo Governo,

Se durante a gestão desses recursos, o admi-
nistrador, no caso o Estado, não foi eficiente, ele deve 
arcar com os prejuízos, e nunca o contribuinte.

Srªs e Srs. Senadores, com base na convicção 
de que a aposentadoria do contribuinte não é uma ren-
da, mas sim a devolução de um empréstimo, tomei a 
iniciativa de apresentar a esta Casa o Projeto de Lei 
do Senado nº 76, de 2011, que propõe a isenção do 
Imposto de Renda da Pessoa Física, os rendimentos 
provenientes de aposentadoria e pensão pagos pelo 
Regime Geral da Previdência a partir do mês em que 
contribuinte completar 60 anos.

Espero, com essa proposição, diminuir as distor-
ções existentes entre a valorização dos benefícios dos 
aposentados que ganham um salário mínimo e aqueles 
que ganham mais que um salário mínimo, e conceder 
um pouco mais de qualidade de vida para os nossos 
aposentados, tão esquecidos pelas políticas públicas 
em nosso País.

Esse projeto já foi aprovado pela Comissão de 
Assuntos Sociais, onde foi Relator o Senador João 
Vicente Claudino, e atualmente está na Comissão de 
Assuntos aguardando pela votação do relatório do Se-
nador Cyro Miranda, que ofereceu parecer favorável, 
pela aprovação do projeto.

Eu gostaria de agradecer aos Senadores que 
relataram essa proposta nas Comissões e solicitar o 
apoio de V. Exªs para a aprovação dessa matéria com 
rapidez possível. 

Quando aprovada, essa lei irá gerar um pequeno 
benefício a aproximadamente oito milhões de aposen-
tados, que atualmente ganham mais de um salário mí-

nimo. Isso representaria, Srª Presidente Marta Suplicy, 
para um aposentado que ganha R$ 2 mil, menos de 
R$100,00.

Parece pouco, mas faria diferença na renda dos 
idosos, que costumam gastar toda a sua aposentadoria 
em serviços de saúde que deveriam ser prestados pelo 
Estado, mas não o são, de forma suficiente.

Fico ainda com um crédito de dois minutos, Srª 
Presidente Marta Suplicy.

Muito obrigada
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senadora Ana Amélia.
Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg. 

(Pausa.)
Com a palavra o Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente em exercício desta sessão, Senadora 
Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, se existe uma 
certeza em nosso País que une a todos, que “coesiona” 
a Nação brasileira, essa certeza aponta na direção do 
subfinanciamento da saúde pública.

A despeito, é verdade, de inegáveis avanços 
conquistados a partir da implementação do SUS, que 
fez recentemente 21 anos, como o Programa Saúde 
da Família, a redução da mortalidade infantil em mais 
de 60% nesse período e a excelência dos programas 
de vacinação e de controle da AIDS, é evidente a falta 
de recursos para financiar um dos maiores sistemas 
de saúde do mundo, que se propõe à universalização 
e ao acesso.

Um sistema criado para garantir atendimento 
médico e hospitalar gratuito a todos os brasileiros, de 
simples consultas e exames laboratoriais a transplan-
tes de órgãos, como intervenções mais complexas. 

É impossível garantir a qualidade de um sistema 
de saúde dessa dimensão e dessa complexidade com 
investimentos da ordem de 3,5% do nosso Produto 
Interno Bruto. Esses investimentos chegam a pelo 
menos 6,5% do PIB, em outros países com sistemas 
universais de saúde, como o caso, por exemplo, do 
Reino Unido e o caso do Canadá. 

Num ranking feito pela Organização Mundial de 
Saúde, o Brasil, que é a 7ª economia do Planeta fica 
abaixo de outros 71 países no quesito investimento 
público em saúde com recursos públicos. 

A cada ano gastamos em torno de US$317 e 
US$320 dólares por habitante, 20 vezes a menos, por 
exemplo, que a campeã Noruega. Na América do Sul, 
perdemos, per capita, para Argentina, Uruguai e Chile. 

Merece, enfim, destaque também a carga ex-
cessiva sobre os Estados e Municípios no custeio do 
nosso sistema público de saúde. Enquanto Estados 
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devem, por força constitucional, aplicar um mínimo de 
12% em saúde e os Municípios, um mínimo de 15%, a 
União fica livre para corrigir os gastos do ano anterior 
pela variação apenas do PIB.

Hoje, a União não investe mais que 7% de sua re-
ceita em atendimento médico e hospitalar; como forma 
de sustentar o Sistema Único de Saúde; e o cenário 
fica mais sombrio com a perspectiva de redução do 
crescimento econômico, tendo em vista a conjuntura 
que o mundo enfrenta e o nosso País não está distante.

Vale aqui lembrar que, na década de 90, a União 
chegou a contribuir com até 80% no financiamento des-
ses recursos do SUS. Hoje, contribui com menos da 
metade. A conta vem pesando cada vez mais sobre as 
costas dos Estados e também dos nossos Municípios. 

Esse desequilíbrio entre as parcelas de respon-
sabilidade do Governo Federal e dos governos estadu-
ais e municipais é ainda mais injusto se consideramos 
a crescente concentração das receitas tributárias em 
torno da União.

Vale aqui um parêntese para citar o caso do meu 
Estado, o Espírito Santo, quando tive a oportunidade de 
exercer o cargo de vice-governador, ao lado do nosso 
Governador Paulo Hartung.

Em 2003, quando chegamos ao governo, quan-
do tive a oportunidade de ser vice-governador depois, 
em 2006, a União era responsável por dois terços dos 
recursos do Fundo Estadual de Saúde; o Governo do 
Espírito Santo, por um terço. Ao final do nosso período 
de governo, o Governo do Estado do Espírito Santo 
financiando dois terços e a União financiando um ter-
ço, numa inversão de lógica, sobretudo em razão das 
responsabilidades que os Estados e os Municípios 
acabam assumindo.

Foi, portanto, do cofre estadual que saíram os 
investimentos para ampliar e construir quatro grandes 
hospitais públicos e criar mil novos leitos no Sistema 
Único de Saúde em nosso Estado. 

Estamos construindo no Município da Serra o 
novo Hospital Dorio Silva, com 350 leitos, um hospi-
tal de média e alta complexidade, com previsão de 
inauguração agora em 2013; estamos duplicando o 
Hospital São Lucas, a nossa referência em trauma. 
Enfim, investimentos sustentados e financiados pelo 
contribuinte capixaba. 

Em 2010, o meu Estado, Espírito Santo, investiu 
aproximadamente 13% de sua receita em saúde, mais 
que o mínimo exigido pela Emenda 29. Pois bem, na 
semana passada, depois de 11 anos de um profundo 
debate, finalmente aprovamos a regulamentação da 
Emenda 29, a Emenda da Saúde. O ideal, sem dúvida, 
teria sido a fixação de um percentual mínimo de 10% 
das receitas da União para os gastos com a saúde. 

Não foi possível, diante de uma conjuntura política 
e econômica, mais em razão da conjuntura econômica 
do que em razão da conjuntura política. Mesmo assim, 
ainda assim eu acho que é importante registrar alguns 
avanços expressivos na votação da semana passada 
dessa Emenda que regulamentou a PEC 29. 

Avanços, a meu juízo, que merecem ser registra-
dos. Um deles foi a definição do que é e do que não é 
gasto público com saúde, porque sabemos bem que 
nos últimos anos esses gastos vinham sendo inflados, 
turbinados por diversas outras despesas como sanea-
mento básico, aposentadorias, merenda escolar, res-
taurantes populares, entre outros. 

Esse artifício contábil, digamos assim, é que ga-
rantia investimento nos percentuais mínimos, de 12% 
e 15%, exigidos de Estados e Municípios, mesmo que 
uma boa parcela desse dinheiro não fosse efetivamente 
aplicada em ações diretamente relacionadas ao atendi-
mento médico/hospitalar ou mesmo à saúde preventiva.

E volto aqui a citar o caso do meu Espírito San-
to, onde, durante esse período em que estivemos no 
governo, acompanhando, como vice-governador, o ex-
-governador Paulo Hartung, em momento nenhum do 
nosso período de governo nós procuramos maquiar 
ou não atuamos investindo diretamente naquilo que 
diz respeito à saúde pública. 

Portanto, não se trata apenas de uma retórica 
de discurso ou mesmo uma bravata. Na prática, nós 
assim o fizemos quando tivemos a oportunidade de 
Governar o Estado do Espírito Santo. 

Convém dizer, até mesmo, que muitos governos 
estaduais e municipais não agiram assim por oportu-
nismo, mas também em função da circunstância e da 
conjuntura. Não queremos emitir juízo de valor, mas 
efetivamente é muito importante que tenhamos, na 
prática, concretamente, definido aquilo que deve e 
que não deve ser contabilizado, porque esses recur-
sos, agora, irão de forma mais direta. Esperamos que 
os resultados possam ser melhores e oferecer um re-
torno mais efetivo à população brasileira, sobretudo 
à população que é usuária do SUS, aquela que não 
tem possibilidade, aquela que não se permite acessar 
a medicina privada, que não tem condição de ter um 
plano de saúde. 

O Senado marcou, a meu juízo, outro ponto po-
sitivo ao derrubar a emenda que retirava recursos do 
Fundeb da base de cálculo do montante para Estados 
que precisam investir em saúde. Com isso, a expec-
tativa é a de que haja um repasse adicional de, pelo 
menos, R$7 bilhões. 

Evidentemente, ao lado desse avanço, precisa-
mos comemorar a decisão que adotou o Senado ao 
fechar as portas, Srª Presidente, para a criação de 
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uma nova contribuição nos moldes da antiga CPMF. 
O Senado mostrou estar em perfeita sintonia com a 
sociedade brasileira, com o contribuinte brasileiro, que 
já não suporta a atual carga tributária, uma das mais 
altas do mundo. 

Esse, seguramente, foi o recado dado pelo Se-
nado da República ao País, ou seja, precisamos am-
pliar os recursos para a saúde, mas não topamos, em 
hipótese alguma, ampliar a carga tributária. 

De modo, Srª Presidente, Srs. Senadores, que é 
com essa avaliação que fazemos essa manifestação, 
esse registro. O sentimento é de que o possível foi 
feito. Se pudéssemos alcançar o percentual de 10% 
seria muito bom. Não foi possível. Estamos diante de 
uma conjuntura internacional bastante complexa, mas 
ainda assim é preciso que esse tema possa manter-
-se em nossa pauta para que, ao lado da questão do 
subfinanciamento, possamos, também, enfrentar as 
questões de fundo que digam respeito ao gerencia-
mento e ao desperdício com os gastos com a saúde 
em nosso País. 

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

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Ferraço.

Com a palavra ao Senador Humberto Costa, pela 
liderança do seu partido.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
ta, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu venho a esta 
tribuna, hoje, manifestar a minha felicidade por duas 
importantes notícias. 

A primeira, creio, deixou feliz todo o povo brasi-
leiro. A evolução no tratamento do ex-Presidente Lula. 
Todos os brasileiros e brasileiras que têm acompanhado 
o quadro de saúde do ex-Presidente comemoraram a 
constatação de que houve uma redução de 75% no ta-
manho do tumor da laringe que acometeu o Presidente.

Isso fez, inclusive, com que os médicos que vêm 
acompanhando o Presidente descartassem qualquer 
possibilidade de cirurgia. Agora, o Presidente continua 
o tratamento de quimioterapia e, logo em seguida, de 
radioterapia, que se iniciará em janeiro.

Tive oportunidade de estar com ele, juntamente 
com o Senador Jorge Viana, no início deste mês, e 
todos temos certeza de que o Presidente, com a for-
ça e o otimismo que tem, não se deixará vencer pela 
doença e haverá de superá-la. 

Portanto, estamos todos muito felizes com essa 
informação e certos de que, muito em breve, teremos 
notícias da plena recuperação do ex-Presidente Lula.

A outra notícia importante, que faço questão de 
registrar desta tribuna, é a drástica redução do núme-

ro de casos de filariose na cidade do Recife, assunto 
que foi tratado hoje nos principais jornais do Estado. 
Apenas quatro casos da doença foram verificados este 
ano no Recife contra novecentas notificações feitas 
há oito anos.

Foi o trabalho de duas gestões: a gestão do Pre-
feito e hoje Deputado Federal João Paulo e agora do 
Prefeito do Recife João da Costa. A sua perspectiva é a 
de zerar esses números no próximo ano, antecipando-
-se ao previsto pelo Ministério da Saúde, de extinguir 
a doença em 2015.

Recife e a região metropolitana do Recife já foram 
campeões mundiais de filariose. 

E tive a alegria de ter sido, na condição de Se-
cretário Municipal de Saúde, quem lançou esse pro-
grama, quem iniciou o tratamento e o diagnóstico em 
massa nos principais bairros acometidos pela doença 
no Recife e na região metropolitana, e me sinto, tam-
bém, envaidecido por ter contribuído com esse trabalho 
que ora o Prefeito João da Costa conclui.

Talvez muitos brasileiros procedentes de outras 
regiões do País, que não a Nordeste e Norte, nunca 
viram de perto alguém com filariose, doença conhe-
cida popularmente como elefantíase, por aumentar o 
volume dos membros inferiores do ser humano a ponto 
de assemelhá-los a patas de elefante. Mas trata-se de 
um mau que acometia muitos recifenses no passado 
recente. Como diz o atual Secretário de Saúde do Re-
cife, Gustavo Couto, a capital pernambucana era uma 
cidade estigmatizada pela doença, pois era comum ver 
pessoas com filariose nas ruas.

Essa realidade mudou graças a um trabalho sério 
realizado pela Prefeitura e, como disse, tive a honra 
de iniciar, em 2001, quando fui Secretário de Saúde, 
quando organizamos o modelo de atenção à saúde, 
incluindo a saúde ambiental como instrumento da 
vigilância em saúde. Dando sequência e ampliando 
esse trabalho, em 2003 foi implantado o tratamento 
coletivo no Recife, com o programa Xô Filariose, a 
partir de levantamento que apontou 14 bairros endê-
micos na Zona Norte e Oeste da cidade. O tratamento 
em massa foi implantado por meio de medicamentos 
doados pela Organização Pan-Americana da Saúde 
(OPAS) e do trabalho comprometido dos agentes de 
saúde ambiental.

Ontem o dia foi de festa na comunidade Alto José 
Bonifácio, Zona Norte do Recife, com o encerramento 
do tratamento coletivo da doença naquele bairro. Os 
bons resultados foram celebrados pela Prefeitura, com 
a presença do secretário Nacional de Vigilância em 
Saúde, Jarbas Barbosa. Mas há vários outros bairros 
que já passaram pelo tratamento ou estão encerran-
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do, como Passarinho, Alto Santa Terezinha, Campo 
Grande, Água Fria, dentre outros.

É uma vitória dos recifenses e uma conquista de 
todos nós que lutam por uma capital e um Pernambu-
co mais saudável.

Quero, mais uma vez, parabenizar o Prefeito João 
da Costa por essa conquista importante.

Muito obrigado, Srª Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – V. 

Exª me permite, Senador Humberto Costa?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/

PT – SP) – É comunicação de liderança, Sr. Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Pela ordem, Srª Presidenta. 
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – É comunicação de liderança.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 

revisão do orador.) – A referência feita pelo Líder do 
PT, Senador Humberto Costa, a boa notícia de que 
o nosso Presidente Lula está se recuperando muito 
bem, conforme relatou, de que o Dr. Roberto Kalil, 
médico do Presidente Lula, informou que ele está se 
recuperando muito bem. Dizer da alegria de todos nós 
por essa boa notícia. 

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Com a palavra o Senador Anibal Diniz. (Pausa.)
Não se encontrando, Senador Cristovam Buar-

que. (Pausa.)
Senadora Lídice da Mata, como oradora inscri-

ta, por favor.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de 
iniciar saudando a realização da 3ª Conferência Na-
cional de Políticas para Mulheres.

Nessa dimensão, quero saudar também a decisão 
da Presidente Dilma de manter na estrutura ministerial 
a Secretaria de Políticas para Mulheres; isso significa 
um reconhecimento da nossa luta e da necessidade 
de avançar nas políticas que vêm sendo desenvolvi-
das pelo órgão. 

A Presidente reconheceu que a Secretaria é 
fundamental para o seu Governo, e essa decisão vem 
num momento bastante apropriado, sendo anunciada 
pela Presidente durante a abertura da 3ª Conferência 
Nacional de Políticas para Mulheres, que está sen-
do realizada aqui, em Brasília, aberta ontem à noite, 
e conta com a participação de delegadas, mulheres 
representantes de todos os Estados da Federação.

O anúncio veio em boa hora, já que se discute 
o corte dos gastos públicos, e uma das ideias anun-
ciadas foi acabar com essas secretarias nacionais do 

negro, do combate à desigualdade racial, de políticas 
para mulheres, e organizar tudo num ministério de di-
reitos humanos. Assim, estaria sendo resolvida a crise 
financeira internacional em nosso País.

Ora, todos sabem que queríamos muito que a 
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres ou 
a Secretaria de Políticas para Igualdade Racial, ou 
mesmo a Secretaria Nacional de Direitos Humanos 
pudesse ter essa importância no Orçamento da Na-
ção que justificasse um corte na sua existência. Não 
é essa a realidade.

A sensibilidade da Presidente Dilma aponta para 
a necessidade de deixar visível a luta dessas maiorias 
invisíveis nos seus direitos em nosso País, os negros e 
as mulheres, e a possibilidade de termos instrumentos 
governamentais capazes de orientar e planejar uma 
política pública voltada à garantia dos direitos destes.

Não falo também na Secretaria Nacional de Di-
reitos Humanos, que vive a mesma realidade dessas 
duas outras Secretarias. Nós, que participamos da 
Comissão de Direitos Humanos desta Casa, somos 
testemunhas de que, nessa comissão, estão presen-
tes aqueles sem direitos. Embora estejamos numa 
Comissão de Direitos Humanos, num País onde o 
Estado de direito é assegurado, nós temos enormes 
nichos da população brasileira sem acesso aos direi-
tos básicos por cidadania. Portanto, queremos nos 
pronunciar firmemente em defesa dessas instituições 
e saudar a Conferência Nacional de Políticas Públicas 
para as Mulheres.

Além disso, Srª Presidente, quero juntar minha voz 
também à do Senador Walter Pinheiro, que denunciou 
a situação da concessão de trechos da BR-324, na 
Bahia. Nós passamos cerca de quinze dias buscando 
um entendimento, uma negociação com a ANTT, que 
infelizmente não se colocou nesse debate, como era 
devido. E nós, a Bancada de Deputados Federais, a 
Bancada de Senadores baianos, a Bancada de Depu-
tados estaduais será obrigada a tomar medidas mais 
firmes para garantir que o povo baiano tenha direito 
ao ir e vir com segurança e, quem sabe, possa até re-
ver esse tipo de concessão das rodovias brasileiras, 
quando o próprio órgão fiscalizador, a ANTT, não tem 
condição de cumprir a sua função de fiscalizar e de 
obrigar a realização do contrato com a concessionária, 
como ele deve ser.

Finalmente, quero aqui registrar que, no último 
dia 30 de novembro, o Supremo Tribunal Federal iniciou 
o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, 
ajuizada pelo PTB, referente ao art. 254 do ECA (Esta-
tuto da Criança e do Adolescente), que prevê punição 
às emissoras de radiodifusão que não observarem a 
classificação indicativa criada pelo Ministério da Jus-
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tiça em cumprimento à Constituição Federal. Por um 
requerimento de minha autoria, nós vamos realizar, na 
próxima terça-feira, uma audiência pública na Comis-
são de Direitos Humanos para tratar desse assunto.

O Relator da ADI, Ministro Dias Toffoli, julgou a 
punição inconstitucional por ferir a liberdade de expres-
são. Em nome desta discussão sobre ferir a liberdade 
de expressão, na verdade, o que se está garantindo 
são os interesses das grandes emissoras, dos grandes 
meios de comunicação e radiodifusão deste País, em 
detrimento da proteção da vida das crianças e adoles-
centes de nosso Brasil, que estarão agora colocadas 
em uma circunstância de nenhuma garantia. Não se 
trata de censura, porque a censura eu jamais poderia 
defender, mas de uma classificação que oriente os pais, 
as mães sobre a oportunidade de aquela programação 
ser assistida por uma criança de nove anos de idade, 
de dez anos de idade.

Nós vemos a programação das redes de TV fe-
chadas passarem filmes com extrema violência, com 
cenas fortes de sexo em qualquer horário. Com essa 
mudança, principalmente de fuso horário no território do 
Acre, no Estado do Acre – desculpem-me os acrianos, 
no Estado do Acre; eu, que, como Constituinte, ajudei 
a criar esse Estado com meu voto – isso faz com que 
algumas emissoras, ou todas as redes de televisão do 
Brasil, tenham o interesse de mudar a classificação in-
dicativa ou liberar a classificação indicativa justamente 
para ter a garantia de suas programações. Ora, isso é 
absolutamente contrário aos interesses das crianças e 
dos adolescentes, à aplicação do Estatuto da Criança 
e do Adolescente de nosso País, o ECA. 

Eu quero apelar mesmo à sensibilidade dos ou-
tros Ministros do Supremo Tribunal, ao Judiciário, que 
não acolham essa Ação Direta de Inconstitucionalidade 
que elimina a punição às empresas que descumprirem 
a classificação indicativa, pois, se isso ocorrer, nós 
estaremos efetuando um retrocesso nas conquistas 
e garantias dos direitos humanos das crianças e ado-
lescentes em nosso País.

Nós temos, diferentemente do que alguns pen-
sam, que avançar na aplicação dessa legislação im-
portante para combater o trabalho infantil em nosso 
País, para combater a exploração sexual infanto-juvenil, 
para garantir o direito da criança e do adolescente à 
indicação classificativa de programações no rádio, na 
televisão, nos cinemas e para que nós possamos ga-
rantir o acesso da criança e do adolescente brasileiro 
à educação, à saúde, à qualidade de vida.

É isso que nós queremos com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente aplicado e queremos, efeti-
vamente, apelar à sensibilidade do Supremo Tribunal 
Federal, que tantas decisões sábias tem tomado em 

defesa dos direitos humanos no Brasil, que não possa 
permitir esse retrocesso no que diz respeito ao direito 
da criança e do adolescente.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Lídice da 
Mata, a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
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 José Agripino.

Peço aos Srs. Senadores que se encontram em 
seus gabinetes e noutras dependências da Casa que 
venham ao plenário, pois pretendemos abrir a Ordem 
do Dia às 16 horas e temos várias votações nominais.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a revista Veja, na 
sua edição de anteontem, domingo, traz uma matéria 
que merece a atenção e a reflexão da classe política 
brasileira, para não falar daqueles que têm a obriga-
ção de responder pelo equilíbrio democrático do País.

Eu me refiro à matéria que fala da ação de estelio-
natários, falsários na produção de uma coisa que ficou 
muito conhecida em 2006, chamada a “lista de Furnas”.

Eu não sei se V. Exª se lembra, Senador Arman-
do Monteiro, Senador Cyro. Em 2006, ocorria a CPI 
dos Correios, que ensejou a instalação do processo 
do Mensalão, e houve um momento em que a cúpula 
do Partido dos Trabalhadores esteve muito envolvida 
e muito exposta, com constatações muito evidentes. 
E, de repente apareceu, Senador Jarbas Vasconcelos, 
acho que V. Exª se lembra bem, V. Exª que é atento 
aos fatos da política, uma “lista de Furnas” que com-
prometia exatamente as figuras da oposição que mais 
estavam empenhadas no esclarecimento dos fatos.

Dessa “lista de Furnas” faziam parte o Deputado 
Rodrigo Maia, do meu Partido, José Carlos Aleluia, do 
meu Partido, que era Líder da Minoria, e o Deputado 
Pannunzio, que, se não me engano, era Líder do PSDB 
à época, como tendo recebido recursos ilegais de Fur-
nas, para certamente campanhas eleitorais.

Agora a revista Veja divulga diálogos gravados 
pela Polícia Federal com autorização judicial – a Justiça 
autorizou as gravações –, diálogos no mínimo fantasma-
góricos, incríveis, que demonstram de forma desabrida o 
conluio de pelo menos dois Deputados ou um Deputado 
e um ex-Deputado de Minas Gerais com a fabricação de 
elementos fraudados para incriminar pessoas da oposi-
ção, comprometendo – é claro – o regime democrático. 

Citado o Deputado Rogério Correia, do PT de 
Minas Gerais, e o ex-Deputado Agostinho Valente, ex-
-PT e atualmente PDT, que teriam, sob a coordenação 
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deles, atuado, com o apoio do Sr. Nilton Monteiro e do 
assessor de Rogério Correia Deputado, Simeão de 
Oliveira, armado uma trama, para, primeiro de tudo, 
com requintes incríveis, identificar as assinaturas a 
serem falseadas, a serem fraudadas, de um diretor de 
Furnas, do Deputado Rodrigo, do Deputado Aleluia, 
do Deputado Pannunzio e de algumas outras figuras 
que queriam ver incriminadas, porque estavam inves-
tigando, na CPI dos Correios, o malfeito que ensejou 
o processo do Mensalão.

A lista chegou a ser divulgada, Senador Jayme 
Campos, num momento importante da CPI dos Cor-
reios, e tinha um objetivo que, pela matéria da Veja es-
tava muito claro. O objetivo era impressionar o Deputa-
do Osmar Serraglio, que era Relator da CPI, para que 
ele nivelasse por baixo acusados e acusadores. Mas a 
falsificação era tão grosseira que o Deputado Osmar 
Serraglio não considerou a lista – podia ter considerado. 

Ela foi feita por métodos escusos, usando de 
fraude, de má-fé, por um Deputado de Minas Gerais, 
do PT. Minas por quê? Porque Furnas é Minas Gerais. 
Seguramente, sob a proteção da cúpula do PT, que 
tinha todo interesse em que o que veio a acontecer 
não acontecesse: que a CPI dos Correios produzisse 
o Mensalão, Mensalão que está hoje sob investigação 
no Supremo Tribunal Federal. 

A “lista de Furnas” tinha o objetivo de nivelar to-
dos por baixo, acusados e acusadores: José Dirceu, 
Delúbio... Todos os acusados, todos os que estão hoje 
compondo o processo do Mensalão estariam nivela-
dos com a Aleluia, que teria recebido dinheiro ilegal 
de Furnas, Rodrigo Maia, que teria recebido dinheiro 
ilegal de Furnas, Pannuzio, que teria recebido dinheiro 
ilegal de Furnas, e que teriam de se justificar. 

A coisa foi grosseira, e não houve prosseguimento. 
Mas poderia ter havido prosseguimento. E os métodos 
existiram, os condenáveis métodos existiram, esses, sim, 
existiram. E poderiam, Senador Armando Monteiro, ter 
influenciado o Ministro Joaquim Barbosa e os Ministros 
do Supremo na montagem do processo, na investiga-
ção do caso e no julgamento. Poderia perfeitamente!

Agora, a revista Veja traz, com requintes de deta-
lhes, a forma de atuação e o diálogo entre o Deputado 
Rogério Correia e o Sr. Nilton Monteiro, um dos este-
lionatários fraudadores, e o Sr. Simeão Oliveira, que 
é assessor de gabinete do Deputado Rogério Correia. 
São diálogos chulos sobre como andava a obtenção 
da assinatura para ser fraudada, como andava a ob-
tenção do logotipo, da logomarca de Furnas para ser 
fraudada, como andava a montagem do documento 
para esclarecimento e divulgação no Brasil inteiro.

Esse fato é importante, Senador Jayme Campos, 
Senador Marcelo Crivella, Senador Paulo Davim, porque 

essa matéria esclarece e dá um atestado de como as 
coisas acontecem nesse tipo de procedimento e isso 
se transpõe para, por exemplo, o dossiê, que até hoje 
não ficou esclarecido, dos aloprados, aquele que foi fla-
grado em um quarto de hotel em São Paulo, um dossiê 
que estava sendo fabricado pelas mesmas vertentes, 
com os mesmos procedimentos, com a mesma forma 
de agir, para comprometer a candidatura de Serra, ou 
o dossiê feito na Presidência da República, sobre os 
cartões corporativos, inventando despesas assombro-
sas de Fernando Henrique e Dona Ruth. Fraudadas! 
Coisas mentirosas. Como o dossiê da Previ, que tentava 
incriminar lideranças da oposição no Fundo de Previ-
dência do Banco do Brasil. Ou o mais recente caso do 
boom, que era a inteligência do PT que foi acionada 
para comprometer lideranças oposicionistas. Todos 
estão na mesma vertente. E, se havia alguma dúvida 
com relação a esses quatro casos, com esse caso que 
a Veja esclarece pela divulgação de diálogos gravados 
pela Polícia Federal com autorização judicial, eles são 
coonestados. Esses fatos todos têm íntima correlação.

Isso pode ficar assim? Na minha opinião, não, 
porque nem em regime de exceção esse tipo de coisa é 
lembrado. Nem nos tempos do regime de exceção esse 
tipo de procedimento é lembrado ou referido. E em jogo 
está o próprio processo democrático. Ou nós tomamos 
iniciativas ou a democracia brasileira, Senador Alvaro 
Dias, fica fraturada. O fato que a revista Veja denuncia é 
gravíssimo para o regime democrático brasileiro. E nós, 
que temos responsabilidade de estabelecer o contrapon-
to, de promover o esclarecimento, de denunciar o mal-
feito temos a obrigação de tomar iniciativas. E tomamos.

Hoje o PSDB e o Democratas – pelo menos nós 
– iremos à Procuradoria-Geral da República, que já in-
vestiga esse assunto, para aditar esses fatos novos às 
investigações em curso. E nós, os dois partidos, vamos 
tomar a iniciativa de ir à Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais, onde tem assento o Deputado Rogério Correia, 
para pedir a abertura de um processo de quebra de decoro 
parlamentar por tudo que estava escrito: pelos diálogos, 
pela coisa horrorosa que está descrita nas conversas 
gravadas entre o Deputado Rogério e o Sr. Nilton Mon-
teiro e o seu assessor, Simeão Oliveira. Tudo em defesa 
do regime democrático, que está seriamente ameaçado. 

Senador Cyro, cesteiro que faz um cesto faz um 
cento. Esse é um ditado popular que, neste caso, casa 
como uma luva. Quem é que me assegura que esse 
tipo de procedimento não está repetido no caso dos 
aloprados? No caso dos cartões corporativos da Pre-
sidência da República? No caso da Previ? No caso do 
Bunker? São todos casos que têm que esclarecidos e 
interrompidos – esclarecidos e interrompidos! –, sob 
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pena de vivermos numa democracia capenga, onde 
quem tem maioria pode tudo.

Não pode não! Em regime democrático, a mino-
ria tem direitos e vai exercê-los. Pode tudo dentro da 
legalidade, e fatos ilegais flagrantes estão cometidos 
e vão ser por nós coibidos à altura.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.537, DE 2011

Requeiro, nos termos do artigo 258 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto 
do Projeto de Lei do Senado nº 354/2011, com Proje-
to de Lei do Senado nº 138/2008 por versarem sobre 
matérias correlatas.

Justificação

Os projetos tratam da dedução, da base de cál-
culo do imposto de renda das pessoas físicas, de des-
pesas associadas à educação, medicamentos de uso 
contínuo, nos casos que específica, e com aluguel de 
moradia. Dessa forma, solicito que o PLS nº 354/2011 
seja apensado ao PLS nº 138/2008. 

Sala das Sessões, – Senador Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
publicado e incluído em Ordem do Dia oportunamente, 
nos termos do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.538, DE 2011

Requer ao Senhor Ministro de Estado 
das Cidades informações a respeito do Pro-
grama Minha Casa Minha Vida 1.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., com base no § 2º do art. 50 

da Constituição Federal e no inciso I do art. 216 do 
Regimento Interno que, ouvida a Mesa, seja solicita-
da ao Sr. Ministro das Cidades, Deputado Mario Ne-
gromonte, informações a respeito do programa Minha 
Casa, Minha Vida 1 quanto: (I) Quais foram os Municí-
pios brasileiros beneficiados com o referido programa, 
discriminados Estado por Estado, informando quantas 
unidades foram efetivamente entregues à população, 
em cada um deles; (II) Se há acompanhamento por 
parte do Ministério das Cidades, das obras, embarga-
das e/ou destruídas por catástrofes naturais ou por má 
qualidade do material empregado na construção das 
casas e, em caso positivo, qual a providência adota-

da por essa Pasta nestes casos; (III) Qual o volume 
de recursos que foram repassados, por Município, no 
decorrer do programa Minha Casa, Minha Vida 1; (IV) 
Se todas as obras financiadas pelo programa, na sua 
fase 1 (um) foram concluídas; (V) Qual foi o critério 
adotado para escolha dos Estados e Municípios par-
ticipantes do programa e, se este critério será mantido 
para os participantes do fase 2 do programa, denomi-
nado Sub 50, e; por último (VI) Se os critérios adota-
dos, terão influência na liberação dos recursos e/ou 
no início das obras. 

Justificação

 Tendo em vista a proximidade do final do exercí-
cio de 2011 e o início da Segunda Fase do programa 
Minha Casa, Minha Vida, denominado Sub 50, que 
tem por escopo principal a construção de casas popu-
lares, financiadas com recursos do BNDS, em todo o 
Brasil, em Municípios com até 50 mil habitantes, que 
não possuem condições financeiras para construir so-
zinhos unidades habitacionais, conforme anunciado no 
dia primeiro deste mês, durante o Encontro Nacional 
das Companhias Habitacionais, por representantes do 
Ministério das Cidades, é de fundamental importância 
termos acesso as informações decorrentes dos quesitos 
arrolados no presente Requerimento de Informação, 
relativamente a fase 1 deste programa.

Isto porque, existe um passivo de demandas e 
denuncias relativamente o que já foi feito ou o que de-
veria ter sido feito nesta primeira fase do programa, que 
vem sendo largamente noticiado pela imprensa, como 
obras paralisadas ou sua baixa qualidade ou até mes-
mo de obras inauguradas que não funcionam depois da 
inauguração, relatos e situações que não podem ficar 
sem respostas o que espero poder esclarecer a partir 
das informações prestadas pelo Ministério das Cidades. 

Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves.

(À Mesa, para decisão)

REQUERIMENTO N° 1.539, DE 2011

Solicita informações ao Excelentíssi-
mo Senhor Ministro de Estado da Justiça 
sobre a aquisição de veículos não tripula-
dos de vigilância – Projeto VANT do Minis-
tério da Justiça/Polícia Federal

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 so-
licitadas as seguintes informações ao Excelentíssimo 
Senhor Ministro de Estado da Justiça:
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a) Quantos veículos foram adquiridos até 
o final do mês de novembro de 2011?

b) Quais as datas das aquisições (inclu-
sive datas de outros anos pregressos)?

c) Qual é o número da ação orçamen-
tária, com o respectivo ano da execução or-
çamentária, cujo empenho resultou na aqui-
sição?

d) Qual é o número da nota de empenho 
para cada aquisição?

e) Qual é o valor de cada aquisição e 
nome do respectivo beneficiário?

Justificação

Durante a campanha para a eleição presidencial, 
a candidata do PT, e atual Presidente, discorreu sobre 
a relevância do projeto VANT para efeito de vigilância 
de fronteira. Notícias dão conta de que, em outubro 
de 2011, a Polícia Federal estaria prestes a receber o 
segundo VANT. Nada foi informado, além disto.

O portal da transparência, consultado para efeito 
de VANT, informa o quadro abaixo, de despesas cor-
rentes, referentes à aquisição de munição:

Detalhamento Diário das Despesas
Detalhamento do documento: 2011NE800192

Obs.: Não há referência à aquisição do veículo propriamente.

Na ação Implantação do SISVANT só teriam sido 
empenhados R$ 15 milhões, o que seria absolutamente 
insuficiente para adquirir um veículo que, segundo a 
imprensa, custaria cerca de USD 50 milhões. Portanto, 
não há informação consistente sobre um programa que, 
segundo a própria Presidente, seria da mais elevada 
relevância para a segurança pública. 

Essas são as razões pelas quais solicito ao Se-
nhor Ministro da Justiça as informações descritas neste 
requerimento.

Sala das Sessões,  – Senador Aécio Neves.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão despachado à Mesa para decisão, nos termos 
do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.540, DE 2011

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, a inserção em ata de 
Voto de Congratulações e Aplausos, a primeira-dama 
do estado do Amazonas senhora Nejmi Jomaa Abdel 
Aziz, que recebeu o título de Cidadã do Amazonas, 
realizado no último dia 07 de Dezembro de 2011, bem 
como seja encaminhado o referido voto no seguinte 
endereço: Avenida Brasil, 3925 – Bairro Compensa II 
CEP: 69036-110.

Justificação

A primeira-dama do estado do Amazonas senhora 
Nejmi Aziz, natural de Foz do Iguaçu, no Paraná, atual 
presidente do Fundo de Promoção Social (FPS), rece-
beu o título de Cidadã do Amazonas concedido pela 
Assembléia Legislativa do Amazonas – ALEAM. A so-
lenidade aconteceu, às 10h, do último dia 7 de Dezem-
bro, no auditório Belarmino Lins. O título é um merecido 
reconhecimento à sua trajetória e sua atuação de rele-
vantes serviços prestados à comunidade amazonense.
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 A homenagem foi de autoria do presidente da 
ALE-AM, deputado Ricardo Nicolau, em razão dos rele-
vantes trabalhos prestados pela primeira-dama na área 
social do Estado. O carinho e a gratidão que a popula-
ção tem pela pessoa e pelo trabalho da primeira-dama 
Nejmi Aziz, a credencia para ser a mais nova cidadã 
do Amazonas. O projeto de Ricardo Nicolau foi apro-
vado pelos deputados no último dia 29 de novembro. 

Nejmi Aziz escolheu o Amazonas para trabalhar, 
constituir família e fazer esse grande trabalho ao lado 
do governador Omar Aziz. E desde quando chegou, em 
1994, tendo se identificado com o povo amazonense, 
naquela época sem pensar em política, iniciou um tra-
balho social voluntário, por meio do abrigo Moacir Alves 
em seguida ampliou e muito esse trabalho, que se es-
tendeu para 110 instituições, com um grande trabalho 
na capital e no interior, levando a mão amiga, o coração 
e o braço forte do Estado para defender e melhorar a 
qualidade de vida do povo do Estado do Amazonas.

Além de presidir o Fundo de Promoção Social, 
órgão do Governo do Estado responsável por financiar 
projetos de inclusão social e de geração de emprego 
e renda, Nejmi Aziz também participa voluntariamente 
de diversas campanhas sociais. 

Dona Nejmi Aziz ajudou o governador em diver-
sas áreas, especialmente na área da saúde. Articulou 
a Escola Solidária, também estendeu seu trabalho ao 
meio ambiente, criou e comandou várias campanhas 
como a Solidária pelo Combate a Violência Domésti-
ca; a Violência Sexual contra Crianças e Adolescen-
tes; Combate às drogas e à Exploração do Trabalho 
Infantil; Combate ao Bullying; Combate à AIDS; além 
de incentivar a doação de leite materno; a doação 
de sangue e medula óssea; a prática dos exames de 
mama e de colo do útero para as mulheres; bem como, 
campanhas de segurança no trânsito, desarmamento 
infantil e estímulo ao plantio de árvores,

Para o povo do Amazonas você já era amazo-
nense de coração, agora você é de fato e de direito.

Parabéns, pelo título, pelo trabalho, pela luta, 
pela sua historia de dedicação em defesa de seu povo.

Sala das Sessões, 13 dezembro de 2011. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

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

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, Mensagem nº 132, de 2011, es-

colha de Chefe de Missão Diplomática. 

Item 19:

MENSAGEM Nº 132, DE 2011

Mensagem nº 132, de 2011 (nº 471/2011, 
na origem), pela qual a Senhora Presidente da 
República submete à apreciação do Senado a 
indicação do Senhor Rubem Antonio Correa 
Barbosa, Ministro de Primeira Classe da Car-
reira de Diplomata do Ministério das Relações 
Exteriores, para, cumulativamente com o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à Comunidade 
da Austrália, exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto à República das Ilhas Fiji, à Re-
pública de Nauru e às Ilhas Salomão.

Sobre a mesa, parecer da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 
O Senador Paulo Bauer foi o Relator, que é 
favorável. (Parecer nº 1.390, de 2011 – CRE.)

Ninguém querendo discutir, vou submeter ao 
Plenário. 

Passamos à votação. 
De acordo com a deliberação do dia 6 de maio 

de 1998, e nos termos no disposto no art. 383 do Re-
gimento Interno, deve ser procedida a votação por 
escrutínio secreto.

A Mesa pode preparar o painel e os Srs. Sena-
dores já podem votar.

(Procede-se à votação)

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Sr. Presidente, gostaria de convidar todas as Srªs e 
Srs. Senadores que estão nos seus gabinetes para 
virem ao plenário. Nós vamos ter várias votações 
nominais de autoridades e, portanto, cada voto é 
importante aqui no plenário. Inclusive deveremos ter 
uma votação de quórum qualificado: a Ministra do 
Supremo, Rosa Weber, necessita de 41 votos “sim”. 
Portanto é importante a presença de todas as Srªs 
e Srs. Senadores.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco – PSDB – PR) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
Eu apresentei um requerimento à Mesa pedin-

do preferência para a votação do nome da Ministra 
Rosa para o Supremo Tribunal Federal. Pedi inversão 
de pauta. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Alvaro Dias, estamos verificando o nú-
mero porque a Ministra precisa de votação de maioria 
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absoluta, de acordo com a Constituição. Então acho 
que não há nenhum prejuízo se procedermos às vo-
tações cuja maioria é simples.

Peço às Srªs e aos Srs. Senadores que estão em 
outras dependências da Casa que compareçam ao 
plenário, pois estamos num processo de votação se-
creta e nominal para escolha de missões diplomáticas 
e também de alguns agentes de agências de controle 
em ao mesmo tempo, o nome da Ministra submetida 

ao Senado para ocupar a vaga no Supremo Tribunal 
Federal.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Se todos os Senadores já votaram e Senado-
ras, vou encerrar a votação.

Lídice da Mata votou? (Pausa.)
Vou encerrar a votação.
Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – SIM, 52; NÃO, 6. Nenhuma abstenção.

Total: 58.
O nome foi aprovado.
Será feita a devida comunicação à Excelentíssi-

ma Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item 25 da pauta:

PARECER Nº 1.320, DE 2011

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 1.320, de 2011, da Comissão de Assuntos 
Sociais, sobre a Mensagem nº 144, de 2011 (nº 
516/2011, na origem). Relator Senador Paulo 
Davim. A Senhora Presidente da República 
submete à apreciação do Senado Federal a 
indicação do Sr. André Longo Araújo de Melo 
para exercer o cargo de Diretor da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS, na 
vaga decorrente do término do mandato do 
Sr. Hesio de Albuquerque Cordeiro.

Discussão do parecer. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a 

discussão.
Encerrada a discussão, vamos proceder à votação.
Peço à Mesa para preparar o painel.
O painel foi aberto.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já po-

dem votar. (Pausa.)

(Procede-se à votação.)

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

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

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Enquanto aguarda-
mos que seja concluído o processo de votação, gostaria 
de trazer a V. Exª e ao conhecimento da Casa – mais 
do que ao conhecimento da Casa, mais uma vez à 
reflexão da Casa – um tema que tem sido recorrente, 
Sr. Presidente, neste plenário, mas que não podemos 
deixar de, findado o ano e terminados e concluídos os 
trabalhos legislativos, estar alerta para ele.

V. Exª apresentou uma PEC, que tive a honra 
de relatar, e volto a esse tema com o fato inusitado 
ocorrido na última semana, da regulamentação das 
medidas provisórias. Essa PEC, no dia 17 de agosto, 
foi aprovada por unanimidade pelo Senado.

O que é que está ocorrendo, Sr. Presidente – e 
peço desculpas pela minha voz, sai de uma gripe nes-
ses últimos dias. A questão chegou a um ponto tal, Sr. 
Presidente, que nos últimos dias a própria base de 
sustentação do governo na Câmara dos Deputados 
obstruiu e fez com perdesse a eficácia o conteúdo de 
duas Medidas Provisórias. Portanto, a própria base de 
governo, para que as Medidas Provisórias não vies-
sem trancar a pauta do Senado e eventualmente atra-
sar a discussão e votação da DRU, o próprio governo 
orientou a sua base a considerar irrelevante, portanto, 
a perder eficácia de duas Medidas Provisórias pelo 
governo propostas.

Pergunto, Sr. Presidente: onde está a relevância, 
onde está a urgência da Medida Provisória que o próprio 
governo descarta? Faço esse alerta, Sr. Presidente, 
porque considero quase que uma ofensa ao Senado 
Federal, ao Congresso Nacional a forma como as Me-
didas Provisórias vem sendo sucessivamente editadas.

Sr. Presidente, mais uma vez fica a solicitação 
para que iniciemos a próxima Sessão Legislativa, fa-
zendo de público da tribuna desta Casa ou da Presi-
dência desta Casa um apelo ao Presidente da Câmara 
dos Deputados para que finalmente possa colocar em 
votação a proposta de iniciativa de V. Exª, para não 
sofrermos constrangimentos como os que estamos 
sucessivamente sofrendo nesta Casa.

O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

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

O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Eu quero manifestar meu voto 
a favor do Ministro Rubens Antonio Correa Barbosa. 
Eu estive ausente e gostaria de me manifestar a favor.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Peço uma vez mais aos Senadores e Sena-
doras que se encontram em outras dependências da 
Casa que compareçam ao Plenário, pois estamos no 
processo de votação nominal.

Todos os Senadores e Senadoras já votaram? 
(Pausa.)

Senador Romero Jucá, Senador Romero Jucá, 
já votou? 

Vou encerrar a votação. 
Senador Renan.
Senador Walter Pinheiro.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – SIM, 52 votos; NÃO, 10 votos; uma abstenção. 

Total: 63 votos. 
A indicação foi aprovada e será feita a devida 

comunicação à Excelentíssima Senhora Presidente 
da República.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item 20: 

MENSAGEM Nº 133, DE 2011

Mensagem nº 133, de 2011 (nº 472/2011, 
na origem), pela qual a Senhora Presidente da 
República submete à apreciação do Senado a 
indicação do Senhor Ruy Carlos Pereira, Mi-
nistro de Primeira Classe da Carreira de Diplo-
mata do Ministério das Relações Exteriores, 
para exercer o cargo de Delegado Permanente 
do Brasil junto à Associação Latino-Americana 
de Integração e ao Mercado Comum do Sul.

Sobre a mesa, parecer da Comissão de 
Relações Exteriores. (Parecer nº 1.391, de 
2011–CRE.)

Foi Relator o Senador Cristovam Buarque, e o 
parecer é favorável. 

Se algum dos Srs. Senadores ou Senadoras de-
sejar discutir a matéria. 

Não havendo quem queira discuti-la, vou encerrar 
a discussão e proceder à votação. 

O painel já está aberto e as Srªs Senadoras e os 
Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.)

Peço às Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores 
que não votaram que o façam.

Senador Demóstenes.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Pela ordem.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, só para convidar todos os Senadores e Senadoras, 
amanhã, às 13 horas, no plenário nº 7, o Senado vai 
lançar uma ação conjunta das quatro comissões: Comis-
são de Constituição e Justiça, Meio Ambiente, Ciência 
e Tecnologia, e Agricultura, a revista Em Discussão.

Retrata todos os debates que ocorreram em re-
lação ao Código Florestal.

Quero aqui cumprimentar o Diretor Fernando 
César Mesquita e, em seu nome, toda a equipe de 
comunicação do Senado por este trabalho importan-
te de registro dos debates sobre o Código Florestal.

Portanto, todos, não apenas os Senadores, todos 
que nos ouvem estão convidados, amanhã, no plenário 
7, para o lançamento da revista Em Discussão, sobre 
o Código Florestal.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Renan Calheiros, peço a V. Exª que 
vote, pois ainda não votou.

Senador Eunício Oliveira. Está presente?
Senadoras e Senadores já votaram? Vou encer-

rar a votação.
Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Votaram SIM, 57; NÃO, 7. Nenhuma abstenção. 

A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação à Senhora Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item 26: Escolha de autoridade.

PARECER Nº 1.346, DE 2011

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
1.346, de 2011, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romero 
Jucá, Sobre a Mensagem nº 141, de 2011 (nº 
499/2011, na origem), pela qual a Senhora 
Presidente da República submete à aprecia-
ção do Senado a indicação da Senhora Rosa 
Maria Weber Candiota da Rosa para exercer 
o cargo de Ministra do Supremo Tribunal Fe-
deral, na vaga decorrente da aposentadoria 
da Ministra Ellen Gracie Northfleet.

Discussão do parecer.
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a 

discussão e vamos proceder à votação. (Pausa.)
Encerrada a discussão. 
O painel está aberto.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. 

(Pausa.)

(Procede-se à votação.)

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Sem revisão da oradora.) – Presidente Sarney, 
se V. Exª me permite, enquanto transcorre a votação, 
eu gostaria de manifestar a minha alegria, a minha 
satisfação de estar votando agora no nome da indica-
da, Dr. Rosa Maria Weber Candiota da Rosa para o 
Supremo Tribunal Federal. 

Penso que não apenas pela sua capacidade, que 
certamente tem, porque tem realizado o seu trabalho 
nos últimos anos frente ao Tribunal Superior do Traba-
lho e com a mesma competência que vem realizando 
o seu trabalho no Tribunal Superior do Trabalho.

Não tenho dúvida nenhuma de que será uma 
excelente Ministra do Supremo Tribunal Federal e é 
um orgulho para todas nós mulheres brasileiras, Sr. 
Presidente. 

É com muita alegria, com muita felicidade que voto 
a favor da Drª Rosa Maria Weber Candiota da Rosa. 

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 

– Para encaminhar pelo PRB, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Pediu antes a palavra o Senador Pedro Taques. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, gostaria de...

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadores, 
Srs. Senadores, apenas para ressaltar a importância 
de um ato como esse da sabatina na Comissão de 
Constituição e Justiça desta Casa e aprovação ou 
não do nome dessa senhora Ministra do Tribunal Su-
perior do Trabalho para exercer a vaga no Supremo 
Tribunal Federal.

Esse ato se reveste da mais importante enverga-
dura constitucional e republicana. Ele faz parte do que 
se denomina o mecanismo de controle do Legislativo 
sobre o Judiciário e sobre o Poder Executivo para se 
evitar a hipertrofia, a superforça de um poder em de-
trimento do outro.

Com todo respeito a S. Exª Ministra do Tribu-
nal Superior do Trabalho, Drª Rosa Maria Weber, eu 
participei da sabatina na Comissão de Constituição e 
Justiça e penso que um dos requisitos constitucionais 
para a envergadura de ministro do Supremo Tribunal 
Federal, com todo respeito, não se encontra presente. 
A Ministra do Tribunal Superior do Trabalho não res-
pondeu às questões propostas por vários Senadores 
na Comissão de Constituição e Justiça. Esse ato, mais 
uma vez, revela-se significativo. Fizemos mais de dez 
perguntas, e muitas não foram respondidas.

Com todo respeito a S. Exª Ministra do Tribunal 
Superior do Trabalho, penso que falta um dos requisitos 
expressos no art. 101 da Constituição da República. 
Faço isso fundamentado na independência do meu car-
go de Senador da República e com fundamento no art. 
53 da Constituição republicana. Nada pessoal contra a 
Ministra, mas nós temos que dar a esse ato a impor-
tância que a Constituição da República lhe emprestou.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra a Senadora Marta Suplicy. Em 
segundo, Senador Marcelo Crivella; Senador José Pi-
mentel e Senador Romero Jucá.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Sr. Presidente, só para registrar o meu voto “sim” na 
votação anterior.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra a Senadora Marta Suplicy.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria de te-
cer alguns comentários em relação à Ministra agora 
em votação no nosso plenário.

Ela foi à sabatina na Comissão de Justiça, onde 
tive a honra de estar presente, e pude ouvir toda a 
arguição. Foi uma arguição de mais de seis horas, e 
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todos os temas foram abarcados. A Ministra tem algu-
mas qualidades que são extremamente importantes, e 
eu, como cidadã brasileira, gostei e gostaria de vê-las 
presentes em todas as Cortes deste País: bom senso, 
serenidade, competência, humildade.

Quanto às críticas levantadas pelo Senador Pedro 
Taques, ela pode não ter respondido algumas questões, 
mas eu perguntaria se algum jurista, algum ministro de 
outro tribunal ou até os próprios Ministros do Supremo 
Tribunal Federal teriam respondido a todas as questões 
que ali foram colocadas. Inclusive algumas questões 
realmente mostraram o saber do nobre Senador, mas 
isso não implica a ignorância da concorrente. Ela se 
mostrou extremamente preparada, tem uma folha, um 
currículo altamente louvável. 

Eu diria que nós não temos Senador nesta Casa 
que possa responder a contento sobre o seu campo 
de especialidade ou falar da área que ele sabe mais, 
porque isso é impossível. O que tem que prevalecer 
é a competência e a integridade para poder, quando 
não tiver todo o conhecimento sobre a questão, ter a 
humildade de procurar esse conhecimento e, a partir 
daí, ter a capacidade de julgar com tranquilidade e 
com o bom senso que a Ministra demonstrou nesse 
interrogatório. 

Fico muito honrada hoje de poder votar na Ministra 
Rosa Weber. Acredito que será uma Ministra que dará 
a todas nós, mulheres, muita alegria pela sua eleição. 

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela 

ordem, Sr. Presidente. Eu fui citado e peço a aplicação 
do art. 14 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Concedo a palavra ao Senador Pedro Taques 
pelo art. 14.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para 
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Respeitando as palavras trazidas pela Sena-
dora Marta Suplicy, penso que não cabe ao indicado 
ao Supremo Tribunal Federal chegar à sabatina na 
Comissão de Constituição e Justiça e afirmar que vai 
estudar determinados temas. Feliz daquele que sabe 
pela metade, mas a Constituição exige de Ministro do 
Supremo Tribunal Federal notório conhecimento jurí-
dico, o que penso que falece neste caso.

O SR. PRESIDENTE (Bloco/PMDB – AP) – Se-
nador Marcelo Crivella. Depois, Senador Demóstenes 
Torres, Romero Jucá, Ivo Cassol e Pedro Simon.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, gostaria aqui 
de expressar o meu sentimento depois de ter partici-
pado de uma sabatina de quase seis horas e meia. A 

Ministra Maria Weber Candiota da Rosa mostrou du-
rante todo esse tempo profundo conhecimento jurídico. 
Mais do que aspectos formais da lei, a interpretação 
do espírito da lei, que é mais importante do que o 
conhecimento, eu diria, decorado da lei. Ela mostrou 
também, pela sua vivência, que está preparada para 
enfrentar os grandes desafios, os dilemas que ela vai 
ter que elucidar. Mostrou também, Sr. Presidente, que 
ela é capaz de gestos de humildade, de ouvir a sua 
consultoria, de se aconselhar. Ela não mostrou para 
nós que é a dona da verdade. Pelo contrário, ponde-
rou, pensou, raciocinou, perguntou a nós, Senadores, 
de que maneira víamos os casos.

Achei, Sr. Presidente, que a candidata é realmen-
te uma mulher talhada para o cargo. Não é à toa que 
a nossa Presidenta da República a indicou, eu diria, 
com plena confiança. O Supremo Tribunal Federal vai-
-se engrandecer com a presença dessa gaúcha ilustre, 
que não só engasta, na sua personalidade encantado-
ra, todas as virtudes da alma feminina, a bondade, a 
beleza, mas também as virtudes morais e de caráter 
da mulher brasileira, para nosso orgulho.

Portanto, o PRB encaminha o voto “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI.) – 
Sr. Presidente, pela ordem. Senador Wellington Dias. 

Nas votações anteriores, acompanho a Lideran-
ça do PT.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/PSDB – 
GO) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney.Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Demóstenes Torres com a palavra.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/PSDB 
– GO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ouvi atentamente as palavras dos 
meus antecessores e quero dizer a V. Exª que, no 
quesito reputação ilibada, a Ministra Rosa Weber é 
campeã. Primeiro, é uma magistrada de carreira. Se-
guiu tranquilamente sua carreira e chegou ao Tribunal 
Superior do Trabalho. É uma pessoa humilde, é uma 
pessoa serena e é uma pessoa sensata.

Acontece que a Constituição, além da reputação 
ilibada, põe outro requisito para que os Senadores pos-
sam analisar: no caso, o notável saber jurídico. Isso 
não significa que a pessoa tenha que responder a to-
das as perguntas. Lembro-me de que, em relação ao 
Ministro Luiz Fux, fiz várias perguntas na área penal, e 
o Ministro não respondeu nenhuma, quando sabatina-
do aqui, mas não saiu ninguém dali sem a impressão 
de que o Ministro era um gênio. O Ministro Luiz Fux é 
um gênio do Direito. 

Também participei de outras sabatinas. Por exem-
plo, o Ministro Carlos Britto, que muitas vezes vota 
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completamente diferente do que eu penso, é um ho-
mem preparado, é um homem que tem demonstrado 
no Supremo o que demonstrou na sabatina. Ele é um 
homem que certamente sabia muito. 

Quem vai para o Supremo Tribunal Federal, Pre-
sidente, tem que lecionar. Não pode aprender. E é ób-
vio que o candidato não é obrigado a responder todas 
as perguntas, mas, em relação à Ministra do Tribunal 
Superior do Trabalho, que pode tornar-se Ministra do 
Supremo Tribunal Federal daqui a pouco, temos que 
reconhecer: a Ministra não deu conta de ser sabatina-
da na Comissão de Constituição e Justiça. Muitos aqui 
também poderiam não dar conta, quando questionados, 
de responder todas as perguntas, mas a Ministra não 
esteve bem, a ponto de merecer um editorial do jornal 
O Estado de S.Paulo. Repito: muitos juristas do Brasil 
acabaram externando a mim pessoalmente e a outros 
Srs. Senadores a fragilidade da Ministra. 

Temos que reconhecer o seguinte: para ser mi-
nistro do Supremo, ou se tem que ser amigo do Presi-
dente, ou se tem que ser próximo do Presidente. Isso 
não me incomoda, não! O Ministro Gilmar Mendes era 
amigo do Presidente Fernando Henrique Cardoso e se 
transformou num grande Ministro. O Ministro Carlos 
Ayres Britto, de idêntica forma; o Ministro Lewando-
wski, amigo do Presidente Lula e se transformou num 
grande Ministro. 

Então, a rejeição não é pelo fato de ela ser ami-
ga da Presidente Dilma, porque, de alguma forma, a 
Ministra tem que estar próxima de quem indica. Não 
é esse o quesito. Isso não me preocupa de forma al-
guma, mas me preocupa o fato de a Ministra não ter 
demonstrado aqui que tem o notável saber jurídico. 

Portanto, particularmente, com todas as ressal-
vas em relação ao que foi dito aqui e reconhecendo 
que ela tem reputação ilibada, é uma grande pessoa, 
é uma figura bastante afável, é humilde, como foi dito, 
mas ao que demonstrou aqui na sabatina da Comis-
são de Constituição e Justiça, ela não tem notável sa-
ber. Não tendo notável saber, no meu modo, no meu 
entendimento – e aqui não quero ofender quem quer 
que seja com isso –, particularmente, votarei contra a 
sua indicação, Sr. Presidente.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Antes de dar a palavra pela ordem, pediu a pa-
lavra o Senador José Pimentel. Depois, Romero Jucá, 
Ivo Cassol e Pedro Simon. A senhora é depois deles.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Ministra Rosa 
Maria já foi sabatinada por esta Casa quando foi indi-
cada Ministra do Tribunal Superior do Trabalho, apro-

vada por este Plenário, e, ali, todos disseram que ela 
tinha notório saber jurídico. 

Ficou por um longo prazo no Tribunal Superior 
do Trabalho, aprimorou seus conhecimentos e, ago-
ra, volta a ser sabatinada nesta Casa, para ir para o 
Supremo Tribunal Federal.

Portanto, eu sou daqueles que aprenderam que, 
se há um certo tempo, esta Casa entendeu que ela ti-
nha todas as condições e preenchia os pré-requisitos 
da Constituição para ser Ministra do Tribunal Superior 
do Trabalho, agora, com mais experiência, com mais 
vivência, com mais trabalho, preenche muito mais as 
suas condições.

Quero lembrar, aqui, o ensinamento do Prof. Ro-
nald Dworkin, no seu livro Levando os Direitos a Sé-
rio. Ele diz que o juiz não precisa ser um Hércules. Ele 
precisa ter capacidade de discernimento, de reflexão 
e de aplicar o bom Direito. 

Portanto, nós não queremos um Hércules, um 
super Hércules lá no Supremo Tribunal Federal. Nós 
queremos uma mulher que tenha conhecimento, tenha 
tranquilidade, tenha notório conhecimento jurídico e, 
acima de tudo, preencha os pré-requisitos para julgar 
bem a favor do Estado brasileiro, para julgar bem a 
favor dos interesses da sociedade brasileira, levando 
o ramo do Direito, que é o Direito do Trabalho, que 
atende aos interesses do capital e do trabalho, para 
que possamos refletir melhor, naquela Corte, sobre as 
questões que dizem respeito ao mundo do trabalho. 

Por isso, o nosso Partido, o Partido dos Trabalha-
dores, recomenda o voto favorável. Já votamos favora-
velmente na Comissão de Constituição e Justiça, e é 
bom lembrar que aqueles que lá se insurgiram contra 
são os mesmo que aqui estão. 

Portanto, o parecer do nosso Relator, Senador 
Romero Jucá, no que ele afirmou, no que ele apre-
sentou, preenche todos os pré-requisitos, e votamos 
favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Eu quero, antes de dar a palavra ao Senador 
Romero Jucá, assinalar a presença na nossa Casa, nas 
galerias, dos alunos do Ensino Médio da Escola Esta-
dual Prof. Gastão Vale, de Bocaiúva, em Minas Gerais.

Com a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, serei rápido. 

Tive a honra de ser Relator da Ministra Rosa 
Weber na Comissão de Constituição e Justiça e que-
ro discordar, aqui, dos que falaram contra a indicação 
da Ministra.

A Ministra provou, não só pela sabatina, mas pela 
sua vida profissional, pelas diversas instâncias em que 
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trabalhou, pela ação que teve no TST, que está prepa-
rada para ser uma grande Ministra do Supremo e será 
aprovada por esta Casa, tenho certeza. 

Portanto, nós somos favoráveis, registrando que 
a Ministra preenche todas as condições de saber jurí-
dico, de probidade, da vida profissional, de toda a sua 
experiência. Portanto, merece o voto “Sim” desta Casa.

A orientação da Liderança do Governo e minha 
pessoal, como relator, é pela aprovação da Ministra, 
Sr. Presidente. Obrigado.

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

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Vou obedecer à ordem dos pedidos. O Sena-
dor Ivo Cassol está inscrito agora, em seguida. Depois, 
o Senador Pedro Simon, depois a Senadora Marinor, 
Rodrigo Rollemberg, Suplicy, Sérgio Souza e Antonio 
Carlos Valadares.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.

Eu só queria que a Mesa registrasse que, nas três 
votações anteriores, eu voto “Sim”. Ao mesmo tempo, 
nesta votação, eu quero dizer que muito está sendo 
discutido o notório saber, e já diz tudo por si próprio: o 
único que veio à face da terra e sabe de tudo é Deus. 
Nós seres humanos, a cada dia que aqui estamos, nos 
aperfeiçoamos mais ainda. Por isso, voto “Sim”, para 
que a nova Ministra possa compor o Supremo Tribunal 
Federal. E desejo um feliz Natal e um feliz Ano Novo 
para todo mundo.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Eu gostaria...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª está inscrito.

Eu quero dizer que, para encaminhamento de 
votação, não caberia, mas nós estamos dando cinco 
minutos a cada um.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Sem 
revisão do orador.) – Eu agradeço a V. Exª e peço des-
culpas aos meus irmãos Senadores, mas acho esta 
matéria realmente muito importante e acho que tenho 
obrigação de vir a esta tribuna.

Ninguém mais do que eu tem carinho, respeito e 
admiração pelo ilustre Líder do DEM, o ilustre Senador 
Demóstenes, e pelo Pedro I, uma figura extraordinária 
por quem eu tenho o maior carinho e o maior respei-
to. Não há nenhuma dúvida de que são dois grandes 
juristas, dois procuradores de primeira grandeza. Eu 
votaria em cada um dos dois para ministro do Supremo 

e votaria em qualquer um dos dois para procurador-
-geral da República. Mais para procurador-geral, porque 
acho que os dois têm uma tendência mais acusatória 
do que independência na votação. Mas, com todo res-
peito, acho que os dois estão corretos.

Dizia-me o querido Senador que nós temos que 
ser mais duros nas entrevistas aqui no Senado. Ele 
tem razão. Aliás, o Senador Demóstenes diz a mes-
ma coisa. Dizem os dois que nós temos que ser mais 
duros, nós temos que ser mais firmes.

Lembro o Congresso americano. No Congresso 
americano, para alguém ser embaixador em outro país, 
às vezes, levam um mês debatendo, discutindo, para 
que ele possa ser aceito.

Acham que nós somos exageradamente liberais. 
Concordo. Acham que nós somos exageradamente... 
As pessoas passam, e nós vamos levando meio que 
natural. Eu concordo. Concordo com a audiência feita, 
seis horas. Eu também concordo. Agora, vamos ser 
sinceros. Vamos analisar com profundidade.

Em primeiro lugar, meu querido Demóstenes, 
não foi editorial de O Estado de S. Paulo. Foi um ci-
dadão, um jornalista que escreveu um artigo assinado 
em O Estado de S. Paulo. É diferente de um editorial. 
O editorial de O Estado de S. Paulo tem atrás dele a 
responsabilidade do jornal; o artigo, não. O artigo foi 
assinado por um ilustre cidadão, um jornalista, que 
deu o nome.

Essa senhora é de uma dignidade extraordinária, 
o que, aliás, todos concordam, 35 anos juíza do traba-
lho. “Ah, mas é só trabalho. E o resto?”.

Nós votamos. E eu vim a esta tribuna – votei a 
favor – dizendo que o Lula devia ter retirado o nome 
dele, porque ele tinha, primeiro, não passado para juiz 
de Direito em São Paulo e, segundo, tinha uma conde-
nação de um juiz do Nordeste, que estava em grau de 
recurso. E eu dizia ao Presidente Lula: “Espere para 
a próxima vaga, mas não fica bem para nós votarmos 
em alguém para o Supremo que está condenado e 
está recorrendo”. E, no entanto, votou-se favorável. 
No entanto, votou-se favorável. Pessoa que, repito, 
não passou em concurso para juiz em São Paulo. No 
entanto, todo mundo reconheceu o conhecimento dele. 
Aliás, eu acho que ele tem conhecimento.

Agora, essa senhora foi mal? Foi. Eu acho que ela 
não foi bem. Eu acho que o meu amigo Dom Pedro foi 
duro. Ele fez umas pegadinhas que não foi no sentido de 
saber se sabia ou não sabia. Acho que, se ele fizesse 
o tipo de pergunta que ele fez, até o Demóstenes era 
capaz de não aceitar, porque foi feito no sentido não 
de buscar conhecimento, mas de demonstrar que ela...

Agora, rejeitar por isso, marcar, de repente, nesta 
sessão, que a Srª Rosa Maria é rejeitada porque não 
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tem capacidade, pela primeira vez na história desta 
Casa? Eu estou sendo seu amigo, meu amigo Pedro. V. 
Exª ficaria com esse drama na consciência pelo resto 
da vida. V. Exª vai me agradecer, porque ela passa, V. 
Exª fez o seu papel, mas ela não foi rejeitada.

Eu conheço essa senhora, conheço seu passado 
e conheço sua biografia. Não é o problema de ela ser 
amiga ou de não ser amiga da Presidente da Repú-
blica, sei lá. Primeiro lugar no concurso da faculdade, 
formada advogada, laureada na faculdade de Direito, 
uma das poucas. Há anos não tinha, e ela passou, 
laureada, primeiro lugar no concurso. Tímida ela é. 
Que ela estava tensa, ela estava. Que o nosso amigo 
Dom Pedro e o Sr. Demóstenes conseguiram fazer 
com que a emoção tomasse conta dela, sim, quase foi 
às lagrimas. Mas daí a V. Exªs tirarem essa conclusão 
de que ela não tem capacidade, de que ela não tem 
competência, que ela não tem condições, por amor de 
Deus, por amor de Deus!

Ela vai dar um espírito novo no Supremo, e eu 
digo aqui, pela sua biografia, pela sua história, pela 
compenetração que ela tem do social, pela análise 
que ela faz em termos do Direito, pela volta ao mais 
humilde, ao mais simples, que ela sempre defendeu 
ao longo de toda a sua vida. Ela vai dar sangue novo 
naquele Supremo. Ela vai dar algo de novo naquele 
Supremo, o que acho muito importante.

Eu voto a favor. 
E por aquilo que, nos meus 80 anos de vida e 30 

anos de Senado, posso dizer – conheço há 30 anos 
e trago o meu testemunho – que os senhores não se 
arrependerão do voto que darão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – Artigo 14, Sr. Presidente. Artigo 14.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Eu pergunto... 
Artigo 14, Senador Demóstenes Torres.

Eu também quero consultar o Plenário, como to-
dos os Senadores já votaram, se poderíamos proceder 
à apuração. Depois manteríamos os oradores inscritos, 
para que se manifestem.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Eu só falaria...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª tem a palavra, pelo art. 14.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO. Para uma explicação pessoal. Sem revisão do ora-
dor.) – É só para fazer uma defesa do Ministro Toffoli.

Eu entrei na sabatina do Ministro Toffoli para votar 
contra ele. Por quê? Porque eu achava que o Minis-
tro tinha tudo isso que disse o Senador Pedro Simon. 
Mas o Ministro Toffoli, ao contrário, na sabatina deu um 
show. Todo mundo que o viu aqui sabe que o Ministro 
Toffoli foi muito bem na sabatina.

Então, o Toffoli mudou o meu voto ali na saba-
tina. É assim como digo: entrei na sabatina para vo-
tar na Ministra Rose Weber, e ela mudou meu voto, 
justamente pelo contrário do motivo do hoje Ministro 
Toffoli. A Ministra, infelizmente, como reconheceu o 
nosso grande Senador Pedro Simon, não foi bem na 
sabatina; aliás, foi muito mal.

Por isso, reitero o voto “Não”, Sr. Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 

Presidente, só para justificar aqui que acompanhei a 
votação, a orientação do Partido dos Trabalhadores 
nas votações anteriores. 

Acho que o depoimento aqui do Senador Pedro 
Simon nos autoriza, por si só, a orientação do voto “Sim”. 

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

– AP) – Eu vou proceder à apuração e manter a inscri-
ção dos oradores que falarão em seguida.

Vou encerrar a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – SIM, 57; 14 votos NÃO; uma abstenção. 

Total: 72.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação à Presidente 

da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra a Senadora Marinor Brito. V. 
Exª dispõe de três minutos.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Sem re-
visão da oradora.) – Sr. Presidente, eu queria discordar 
de algumas orientações de votação. 

Primeiro, acho que neste momento não está nas 
mãos de Deus a indicação da Ministra. Está nas nossas 
mãos. E acabamos de indicar, por maioria, por 57 votos, 
que a Ministra deve ir ao Supremo Tribunal Federal. 

Segundo, para mim não é referência a indicação 
ter sido feita pelo Lula ou pela Dilma. Não é referência, 
porque já tivemos muitas desilusões e muitas frustra-
ções, nesses últimos anos, com as indicações feitas 
seja pelo Lula, seja pela Presidenta Dilma, e isso não 
só em relação à Suprema Corte do País. Está aí a 
onda de quedas de ministros, de lama, de corrupção, 
etc. Então, isso para mim não é referência. 

Tampouco acho que a sabatina é suficiente. Al-
guns minutos de conversa, de perguntas e de respostas, 
para mim, não são suficientes para definir o meu voto. 
Tenho feito um esforço – mesmo com pouca estrutura 
de assessoria, porque quem tem dois Senadores na 
bancada não tem estrutura na liderança técnica para 
buscar investigar os assuntos que nos interessam –, 
um esforço no sentido de fazer pesquisa. E a pesqui-
sa que fizemos em relação à Ministra Rosa é muito 
satisfatória. A sua trajetória de Juíza do Trabalho tem, 
na verdade, auxiliado o cumprimento da Constituição 
Federal e numa área que é muito difícil, que é garantir 
o direito dos pobres, garantir o direito dos trabalhado-
res, garantir o direito dos que não têm dinheiro para 
pagar os grandes escritórios de advocacia neste País. 

E a Ministra tem se posicionado com uma conduta 
progressista, com uma conduta responsável no que diz 
respeito a esse aspecto de fazer justiça com quem precisa 
dela, com quem está sendo injustiçado. Tenho certeza de 
que todos esses outros elementos que foram colocados 
aqui, de humildade, de vontade, uma característica que 
não é apenas de mulher, mas de uma pessoa sensível...

(Interrupção do som.)

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – ...às 
questões de interesse nacional, às questões que não 
necessariamente estão vinculadas aos interesses pre-
ponderantes, que são os interesses das elites. Acho que 
ela vai fazer a diferença, assim como fazia diferença a 

Ministra Ellen Gracie, que muita alegria deu ao povo brasi-
leiro, com suas atitudes de cumprimento da Constituição, 
mas, acima de tudo, de interpretação da Constituição Fe-
deral à luz dos interesses da maioria do povo brasileiro.

Então, eu quero desejar muita sorte à Ministra. 
Ela vai julgar assuntos, inclusive, que dizem respeito 
a uma luta política recente nossa, aqui do Congresso 
com o Supremo, que a Lei da Ficha Limpa. E já disse 
aqui, independente de onde vou parar nessa questão, 
não dá para continuar com a questão da judicialização 
da política. Eu acho que tem de ter respeito entre os 
Poderes. E me pareceu...

(Interrupção do som.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Muito obrigado à senhora.

Antes de dar a palavra ao Senador Rodrigo Rol-
lemberg, eu queria também dizer... É o meu ponto de 
vista, como Presidente não posso opinar, a respeito do 
que se referiu o Senador Demóstenes sobre o Ministro 
Toffoli, que tem sido um grande ministro, um grande 
nome, que tem honrado a magistratura brasileira e o 
Supremo Tribunal Federal.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente.

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

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, serei 
muito breve, mas não poderia deixar de registrar a 
minha opinião de confiança na Ministra Rosa Maria 
Weber, que tem notável saber jurídico, que tem repu-
tação ilibada e reúne todas as condições de ser uma 
excelente Ministra do Supremo Tribunal Federal.

Quero aqui registrar que ouvi de alguns Sena-
dores certo descontentamento pelo fato de a Ministra 
não ter respondido algumas questões concretas que 
serão julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Ora, 
é claro que, na condição de provável Ministra do Su-
premo Tribunal Federal, não seria adequado revelar a 
sua posição sobre questões que serão julgadas pelo 
Supremo Tribunal Federal. Aprendi com meu pai que 
um juiz só se pronuncia nos autos do processo.

Portanto, aqui quero registrar a minha opinião 
de que a Ministra Rosa Maria Weber reúne todas as 
condições para ser uma excelente Ministra do Supre-
mo Tribunal Federal.

Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rol-
lemberg, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Rollemberg.

Com a palavra o Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. 

Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, eu gostaria aqui de enaltecer a iniciativa 
do Congresso Nacional, do Senado Federal, de votar 
o mais rapidamente possível a indicação da Ministra 
Rosa Maria para o Supremo Tribunal Federal. O nosso 
mais alto tribunal deste País, Srª Presidente, não pode 
ficar apenas com dez Ministros. 

A necessidade do décimo primeiro Ministro era 
urgente, e o Senado Federal não poderia terminar o 
ano sem essa votação. Quantas e quantas matérias, 
temas de relevância nacional, nós vimos ficarem no 
empate e serem proteladas para um momento futuro, 
para quando nós tivéssemos o décimo primeiro Mi-
nistro? Então, a necessidade e a urgência do décimo 
primeiro Ministro realmente se impunham.

Quero aqui dar os parabéns à Mesa do Senado 
por ter pautado esta questão tão urgente para o nosso 
País e dizer à nossa futura Ministra, já aprovada por 
este Plenário para o Supremo Tribunal Federal, que 
realmente faça um mandato profícuo em favor do povo 
brasileiro, em favor do Estado brasileiro.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Com a palavra o Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 

revisão do orador.) – Gostaria de transmitir a minha 
impressão pessoal com respeito à Ministra Rosa Ma-
ria Weber, já aprovada para ser Ministra do Supremo 
Tribunal Federal, a impressão tão positiva que ela me 
causou pessoalmente. 

Ela foi uma das pessoas designadas pela Presi-
denta da República que mais longa arguição teve na 
Comissão de Constituição e Justiça, e, no meu enten-
der, deu uma demonstração muito clara de conheci-
mento humanitário, de conhecimento jurídico.

No meu entender, ela, por exemplo, colocou mui-
to claramente o seu conhecimento sobre a obra do 
prêmio Nobel de Economia que mais tem tratado da 
questão da justiça, falou sobre o seu último livro, A 
Ideia de Justiça. Eu a considero pessoa de extremo 
bom senso, de equilíbrio; na sua carreira como ma-
gistrada, na área de Direito, ganhou o primeiro lugar 
quando ingressou, demonstrando conhecimento ju-
rídico relevante, muito bom senso, pessoa, portanto, 
extremamente bem qualificada.

Cumprimento a Presidenta Dilma Rousseff por 
ter escolhido a Ministra Rosa Weber.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Antonio Carlos Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, 
eu quero aproveitar esta oportunidade para felicitar 
a Ministra Rosa Weber por sua indicação, merecida, 
pelo Senado Federal, obtendo uma votação expressiva 
tanto aqui no Plenário como na Comissão de Justiça, 
numa prova evidente de que a maioria esmagadora 
desta Casa reconhece o seu valor, a sua competência, 
o seu brilho, a sua experiência jurídica.

A sua vivência na judicatura não começou ontem, 
não começou hoje. Começou há 35 anos, através de 
participação em concurso público. Não foi por indicação 
política. Foi através do seu esforço pessoal, dos seus 
estudos, de sua dedicação, de seu devotamento à car-
reira jurídica, que ela alcançou resultados auspiciosos.

Tanto isso é verdade, Srª Presidenta, que não se 
constata uma só mancha na sua carreira, no exercício 
de juíza do Trabalho, de ministra do Trabalho. E tam-
bém as suas sentenças e os seus julgamentos foram 
tão justos! Quando são ruins aparecem logo perante 
os advogados, perante os colegas e perante a Nação. 
Quando uma juíza tem um julgamento tendencioso, 
fora da área jurídica, toda a coletividade logo sabe.

Os seus julgamentos foram a prova mais do que 
insofismável da sua sabedoria jurídica, da sua capaci-
dade para entender o que estudou e também entender 
o que é o ser humano.

Acho, Srª. Presidenta, que o fato de um Senador, 
por exemplo, como orador ser melhor do que outro não 
significa que ele faz um trabalho melhor do que o outro 
que não é um orador. Conheço Senadores que, no si-
lêncio do seu trabalho nas comissões, sem ocuparem 
diariamente a tribuna, sem ofenderem ninguém, fazem 
um trabalho maravilhoso, despontando aqui nesta Casa 
como homens que sabem elaborar as suas leis.

É assim que age o bom juiz.
O juiz não é aquele que aparece. O juiz é aquele 

que trabalha, é aquele que mostra serviço, é aquele 
que julga bem.

Portanto, a minha palavra é de apoio, a minha 
palavra é de admiração e de respeito a essa juíza do 
Trabalho, hoje Ministra do Supremo Tribunal Federal, 
graças à maioria esmagadora e à expressiva vontade 
desta Casa.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Belas palavras, Senador Valadares.

Com a palavra o Senador Armando Monteiro, 
depois a Senadora Ana Rita, depois o Senador Cris-
tovam, e, depois, teremos votação de mais quatro au-
toridades com voto nominal.

Com a palavra o Senador Armando Monteiro.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Sem 

revisão do orador.) – Srª Presidente, eu queria solicitar 
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à Mesa que pudesse colocar em votação o requerimen-
to de urgência para incluir na pauta o PLC nº 134, que 
institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioedu-
cativo, o Sinase, que foi objeto de votação unânime na 
Comissão de Constituição e Justiça desta Casa.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – É um projeto extremamente importante.

Vou averiguar a possibilidade.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Srª. Presi-

denta, eu me escrevi também. Quero ratificar o pedido 
do nosso Senador, que é justamente este: a Comissão 
de Constituição e Justiça aprovou o regime de urgên-
cia, e é para que seja incluído na pauta da próxima 
sessão, Srª. Presidenta.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Estamos analisando, Senadora, e já dou 
a resposta.

Senador Cristovam Buarque encerra essa fala-
ção, e aí nós começamos a votação das autoridades.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, eu estava 
acompanhando alguns artistas na luta por mais recur-
sos para a cultura e quero, por isso, explicar a minha 
ausência na votação da Mensagem nº 133, do Embai-
xador Ruy Carlos Pereira, de que fui relator. Meu voto, 
obviamente, não precisa ser falado, porque é secreto.

E Mensagem nº 144, do Sr. André Longo Araújo 
de Melo para Diretor da Agência Nacional de Saúde.

Eu quero que conste que eu votei. Como o voto 
é secreto, eu não vou poder dizer em quem votei.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Será registrado, Senador.

Item 21:

MENSAGEM Nº 134, DE 2011

Mensagem nº 134, de 2011(nº 473/2011, 
na origem), pela qual a Senhora Presidente da 
República submete à apreciação do Senado a 
indicação do Senhor Miguel Gustavo de Paiva 
Torres, Conselheiro da Carreira de Diplomata 
do Quadro Especial do Ministério das Relações 
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto à República Togolesa.

Sobre a mesa, parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, rela-
tora ad hoc, Senadora Ana Amélia. (Parecer 
nº 1.392, de 2011 – CRE.)

Discussão do parecer. (Pausa.)
Encerrada a discussão, passa-se à votação.
De acordo com a deliberação do Senado do dia 

6 de maio de 1988 e, nos termos no disposto no art. 

383, VII, do Regimento Interno, deve ser realizada por 
escrutínio secreto, em sessão pública.

As Senadoras e os Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.)

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela 
ordem, Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senadora Ana Amélia.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria da 
atenção da Mesa: se V. Exª puder dar urgência para a 
votação do Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2009, 
que altera a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, 
a Lei Rouanet, para reconhecer a música gospel e os 
eventos a ela relacionados como manifestação cultural.

Queria pedir, então, urgência para essa votação, 
Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Vamos verificar. Creio que temos de conversar 
com todos os líderes para ver da possibilidade.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Srª Presidente, pela ordem.

Eu queria apenas prestar um apoiamento à Se-
nadora Ana Amélia. Esse projeto é da maior relevância; 
eu fui relator. E eu quero, juntamente com ela, pedir a 
V. Exª encarecidamente – já está há anos para entrar 
na pauta – que nós possamos votá-lo aqui no Plenário.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Estamos averiguando, Senador Crivella. Vamos 
ver se conseguimos por para amanhã.

A SRª. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Srª 
Presidenta Marta Suplicy, pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não Senadora Lídice.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Só para justificar, 
Presidenta, que não pude participar da votação da 
Mensagem nº 133 por estar, juntamente com o Sena-
dor Cristovam Buarque, acompanhando a manifesta-
ção dos artistas em defesa do Orçamento da cultura 
junto ao Deputado Arlindo Chinaglia.

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Eu gostaria de pedir a presença dos Senadores 
e Senadoras, porque estamos em votação nominal e 
precisamos de quórum mínimo. Ainda temos três no-
mes a serem votados e não podemos abrir o painel 
com esse número.

Por favor, os Senadores que foram a alguma 
reunião que está ocorrendo na Casa retornem. Ainda 
faltam três votações. 
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Pela ordem, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, nós 
ouvimos agora o pedido de prioridade para duas ur-
gências. Eu gostaria de propor um acordo: que pu-
déssemos votar essas matérias logo após a votação 
da DRU, na terça-feira. Por quê? Para que não haja 
condição de se obstaculizar a pauta e efetivamente 
não contar a tramitação da DRU na sexta-feira e na 
segunda-feira.

Então, concordamos com os dois requerimentos, 
mas desde que entrem na pauta somente na terça-
-feira, logo após a DRU.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Senado-
ra Marta, queria pedir para registrar o meu voto “sim”...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Se votar hoje o requerimento, ela entra na 
pauta quinta-feira.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Exatamente, Srª Presidente.

Eu estou pedindo para não votar hoje o reque-
rimento.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Para não votar?

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Para nós votarmos na...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Terça-feira? Na sexta-feira.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Para nós votarmos na sexta-feira. Para votarmos esses 
requerimentos na sexta-feira, porque temos de manter 
a pauta aberta para tramitação da DRU na sexta-feira 
e na segunda-feira. 

Se tivermos esses requerimentos, entrarão na 
frente da DRU, na Ordem do Dia, e, provavelmente, 
não teremos número para votar na sexta-feira e na 
segunda-feira.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador, se colocarmos na segunda-feira, vai 
poder ser votado na quarta-feira.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Podemos fazer isso.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Podemos fazer isso, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Colocar na segunda-feira a leitura...

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Colocaremos as duas urgências na segunda-feira e 
votaremos essa matéria na quarta-feira.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senadora Ana Amélia, então colocaríamos na 
segunda-feira...

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Em homenagem à Senadora Ana Amélia, uma 
Senadora eloquente e eficiente, nós concordamos.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Está bom. Então, tudo bem? Na segunda-feira, 
é lido e votado na quarta-feira.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Pela ordem, 
Senadora Marta.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pre-
sidenta, eu queria registrar o meu voto “sim” nas vo-
tações anteriores, porque não cheguei a registrá-los 
no painel, por favor.

Obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Senadora Marinor, está registrada a sua votação. 
Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Presidente Marta, também 
corroborando com o Senador Demóstenes, a manifes-
tação da nossa Senadora Ana Amélia acho pertinente. 
O PR, na sua totalidade, na minha manifestação pes-
soal e do Partido, apoiamos realmente a votação des-
se projeto, que é relevante, tornando a música gospel 
cultural, assim como suas manifestações.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pela relevância do projeto, o Senador Romero 
Jucá já encaminhou segunda-feira e depois quarta-
-feira, não é isso? Então, está certo.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PR – TO) – Srª Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Pois não, Senador.
O SR. JOÃO RIBEIRO (PR – TO) – Eu queria 

justificar que, nas votações anteriores, votei com a 
orientação do meu partido.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Está justificado.

Vamos abrir o painel.
Encerrada a votação.
Há algum Senador presente que ainda não vo-

tou? (Pausa.)
Então pode abrir o painel.

(Procede-se à apuração.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Aprovado.

56 SIM; 5 NÃO. Nenhuma abstenção.
61 votantes.
Aprovado para a República Togolesa o Embaixa-

dor Miguel Gustavo de Paiva Torres.
Será feita a comunicação à Senhora Presidenta 

da República.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Item 22:

MENSAGEM Nº 135, DE 2011

Mensagem 135 de 2011 (nº 474/2011, 
na origem), pela qual a Senhora Presidente da 
República submete à apreciação do Senado 
a indicação do Senhor Fernando Apparicio da 
Silva, Ministro de Segunda Classe da Carreira 
de Diplomata do Ministério das Relações Ex-
teriores, para exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto à República de Guiné-Bissau.

Sobre a mesa, parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional. (Pa-
recer nº 1.393, de 2011 – CRE.)

Relator: Senador Crivella.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Encerrada a discussão, passa-se à votação que, 

de acordo com a deliberação do Senado do dia 6 de 
maio de 98 e, nos termos do disposto no art. 383, VII, 
do Regimento Interno, deve ser procedida por escru-
tínio secreto, em sessão pública.

As Senadoras e os Senadores já podem votar.
Está aberto o painel.

(Procede-se à votação.)

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Sem revisão do 
orador.) – Presidente, antes de dar meu voto, gostaria 
que a senhora fizesse registrar o meu voto, conforme 
orientação do PR, nas votações anteriores.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Magno Malta.

Está registrado.
O SR. CLOVIS FECURY (Bloco/DEM – MA. Sem 

revisão do orador.) – Srª Presidente, apenas para jus-
tificar que, nas duas primeiras votações, o Senador 
Clovis Fecury acompanhou o partido.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Podemos encerrar a votação?

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Srª Pre-
sidente, pela ordem. Só comunicar que temos aqui 
dentro desta Casa a presença do Prefeito de Vilhena 
José Rover, uma das maiores cidades do entorno do 
Estado de Rondônia, acompanhado do secretário Hei-
tor, ex-Prefeito da Cidade de Vilhena. É uma alegria 
tê-los com a gente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Muito bem-vindo, Sr. Prefeito.

Vou encerrar a votação. (Pausa.)
Encerrada votação.
Vamos à apuração.

(Procede-se à apuração.)

DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL432



53596 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011433ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53597 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – 56 SIM; 9 NÃO.

65 votantes.
Aprovado o Sr. Fernando Apparicio da Silva como 

Embaixador do Brasil na República de Guiné-Bissau.
Será feita a devida comunicação à Senhora Pre-

sidenta da República.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Item 23:

MENSAGEM Nº 136, DE 2011

Mensagem nº 136, de 2011 (nº 475/2011, 
na origem), pela qual a Senhora Presidenta da 
República submete à apreciação do Senado a 
indicação da Senhora Maria Auxiliadora Figuei-
redo, Ministra de Primeira Classe da Carreira 
de Diplomata do Ministério das Relações Ex-
teriores, para exercer o cargo de Embaixadora 
do Brasil junto à Malásia, e, cumulativamente, 
junto ao Sultanato de Brunei Darussalam.

Sobre a mesa, parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional. Re-
latora ad hoc: Senadora Ana Amélia. (Parecer 
nº 1.394, de 2011–CRE.)

Discussão do parecer.
Encerrada a discussão, passa-se à votação que, 

de acordo com deliberação do Senado do dia 6 de maio 
de 1998 e, nos termos do disposto no art. 383, VII, do 
Regimento Interno, deve ser procedida por escrutínio 
secreto em sessão pública.

As Senadoras e os Senadores já podem votar.
Aberto painel.

(Procede-se à votação.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os Srs. Senadores já votaram?

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Srª Presidente, pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não Senador Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Na quinta-feira 
foi anunciado pelo Presidente Sarney que votaríamos 
nesta sessão projeto de lei que regulamenta a profis-
são de motorista. Sou informado pela Mesa que, na 
ausência do Presidente, a Mesa não tem como designar 
um relator. Portanto, estamos correndo o risco de não 
votarmos esse projeto que encerra um longo período 
de um profundo entendimento entre os trabalhadores 
e os empresários.

Portanto, quero requerer a V. Exª que, como com-
binado com o Presidente Sarney, possamos votar, ainda 
na tarde hoje, esse projeto que regulamenta a profissão 
de motorista. É o apelo que faço a V. Exª.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, pela 
ordem. Só para manifestar apoio à solicitação do Se-
nador Ricardo Ferraço no sentido de que possamos 
votar ainda hoje esse projeto que regulamenta a pro-
fissão de motorista.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Acredito ser esse projeto bastante importante. 
Vou ver o que podemos fazer para votar hoje. Aguarde 
um momentinho porque darei a resposta em um minuto.

Entrementes, posso encerrar a votação? Há al-
gum Senador que ainda não votou? (Pausa.)

Está encerrada a votação. Ah, Senador! Vai, Se-
nador, antes de abrir o painel. (Pausa.)

Mais algum? (Pausa.)
Posso encerrar a votação? Todos os presentes 

já votaram? (Pausa.)
Cyro Miranda ainda não votou. (Pausa.)
Lobão já votou.
Todos votaram? (Pausa.)
Encerrada a votação.
Pode abrir o painel.

(Procede-se à apuração.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – 57 SIM; 8 NÃO; Nenhuma abstenção.

Votantes, 65.
Aprovado.
A Srª Maria Auxiliadora Figueiredo foi aprovada 

para ocupar o cargo de Embaixadora do Brasil junto 
à Malásia e, cumulativamente, junto ao Sultanato de 
Brunei Darussalan.

Será feita a devida comunicação à Srª Presiden-
ta da República.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Última votação nominal de autoridade.

Item 24:

MENSAGEM Nº 138, DE 2011

Mensagem nº 138, de 2011 (nº 477/2011, 
na origem), pela qual a Senhora Presidente 
da República submete à apreciação do Se-
nado a indicação do Senhor Eduardo Ricardo 
Gradilone Neto, Ministro de Primeira Classe 
da Carreira de Diplomata do Ministério das 
Relações Exteriores, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à Nova Zelândia e, 
cumulativamente, junto à República de Kiribati, 
a Tuvalu e ao Estado Independente da Samoa.

Sobre a mesa, parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional. Re-
lator: Senador Eduardo Suplicy. (Parecer nº 
1.395, de 2011–CRE.)

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo discussão, encerrada.
Passa-se à votação que, de acordo com a deli-

beração do Senado do dia 6 de maio de 1998 e, nos 
termos do disposto no art. 383, VII, do Regimento In-
terno, deve ser procedida por escrutínio secreto em 
sessão pública.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Pela ordem, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Casildo.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Nobre 
Presidente, apenas para fazer uma observação em 
relação a esta matéria que estamos votando, que es-
tamos aqui indicando.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Qual a matéria, Senador?

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Votando o nome de Eduardo Ricardo Gradilone 

Neto, Ministro de Primeira Classe da Carreira para Di-
plomata de Relações Exteriores, para exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil na Nova Zelândia.

Eu gostaria de comentar que a Nova Zelândia é 
um país que tem muita correlação com o Sul do nosso 
Brasil. E nós, catarinenses, temos aproximação bem 
mais de perto ainda, até pelo paralelo, pelas caracterís-
ticas, pelo turismo na Nova Zelândia, como no Estado 
de Santa Catarina, pelo intercâmbio que existe e tam-
bém pelo desenvolvimento da questão da genética de 
animais. Eles estão muito adiantados. E a nossa Secre-
taria de Agricultura, de pesquisa, de desenvolvimento 
mantém relações estreitas com a Nova Zelândia. Eles 
têm animais extraordinários, com genética avançadís-
sima. E o cooperativismo deles com o cooperativismo 
que existe e é praticado em Santa Catarina também 
diz muito de perto. Então, a função que o Embaixador 
Eduardo Ricardo Gradilone Neto vai exercer na Nova 
Zelândia, sem dúvida alguma, será de grande relevân-
cia para o Brasil. E eu diria que, além de representar a 
Nova Zelândia, ele vai englobar as ilhas de Kiribati, de 
Tuvalu e também do Estado Independente da Samoa.

É um grupo de ilhas que existe ali e será muito 
importante. Esse é o registro que eu gostaria de fazer, 
nobre Presidente, em relação ao Embaixador, que vai 
ter essa grande missão a partir da sua assunção em 
Nova Zelândia.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada pelo esclarecimento, Senador Casildo, 
por essa informação tão interessante. Eu também des-
conhecia e, provavelmente, muitos Senadores e ouvin-
tes da TV Senado gostaram de ter esse conhecimento.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Srª 
Presidente, pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Acir.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para justificar 
minha ausência nas votações anteriores. Eu estava 
em audiência fora da Casa. Eu votaria “sim” em todas 
as matérias.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Está registrado.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – 
Muito obrigado.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Capiberibe.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Sem 
revisão do orador.) – Srª Presidenta, eu pediria que a 
senhora considerasse a minha votação “sim” na última 
votação, na imediatamente anterior a esta.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Capiberibe. Está registrado.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – É 
que eu fui ali tietar os nossos astros da canção popular, 
Sérgio Ricardo, Chico César, Fafá de Belém, Nelson Sar-
gento. Eles estão fazendo um show na entrada das comis-
sões da Assembleia Legislativa. Ninguém é de ferro, eu 
fui lá rapidinho e, por isso, me atrasei na votação anterior.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Está registrado, Senador Capiberibe.

Chamo os Senadores e Senadoras para virem 
ao plenário para encerrar a votação.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Pela ordem, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Casildo Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC) 
– Pelo que vejo na pauta é a última votação nominal.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – É, Senador.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Sem revisão do orador.) – Pergunto à Mesa se, 
em seguida, volta à pauta normal, que não são de vo-
tações nominais, se é possível.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Creio que V. Exª é o primeiro inscrito, se não 
me engano. Um momentinho só.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – O item 3. Vai começar com o item 1 ou pode 
incluir o item 3 na pauta?.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Na pauta, não. A pauta vai encerrar a partir 
da... Estou aguardando a permissão para votarmos o 
pedido do Senador Ricardo Ferraço; com o da Sena-
dora Ana Amélia já foi feito um acordo.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – É também requerimento de urgência do Sena-
dor Ferraço, Senadora Presidente?

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Presidente, pela ordem.

Srª Presidente, só para concluir, porque está na 
pauta de hoje, que não exige votação nominal, é o Item 
3, que, inclusive, tem uma importância extraordinária, 
que trata sobre as cidades, as ações preventivas de 
socorro e assistência. Toda empresa que vai se esta-
belecer tem que comunicar, se tiver algum problema 
de encosta de morro, às autoridades competentes.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Temos um acordo de líderes.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Eu retiro.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Temos um acordo?

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Amanhã, faremos uma exposição à Comissão 
de Defesa Civil, a Comissão Temporária vai fazer uma 
exposição em relação a esse tema, que é defesa civil, 
mas, se foi um acordo de líderes que isso não entre 
em pauta neste momento, paciência, mas, amanhã à 
tarde, haverá esse encontro, sem dúvida alguma, para 
fazer o relatório da defesa civil.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Presi-
denta Marta, pela ordem.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Srª 
Presidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Vamos ver o resultado do painel e, depois, vamos 
continuar com as votações e o projeto levantado pelo 
Senador Ferraço, cujo relator será o Senador Paim.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Srª 
Presidente, sobre a votação.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Desculpe.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem 
revisão do orador.) – Eu gostaria apenas, depois de re-
gistrar o meu voto, de fazer um registro da personalida-
de do Embaixador Eduardo Gradilone, que, nos últimos 
dois anos, foi Secretário de Assuntos de Brasileiros no 
Exterior. É uma subsecretaria nova do Itamaraty, que tra-
ta de um fato novo, que é o Brasil que produz migração 
para a Espanha, para Portugal, para o Japão, para os 
Estados Unidos, para países da América do Sul e que 
tem problemas de convivência nesses países. É um con-
tingente muito numeroso, e o trabalho da subsecretaria 
é um trabalho silencioso, mas de enorme importância, 
porque trata do interesse de brasileiros que migram, e 
brasileiros com qualificação, e um trabalho que, silen-
ciosamente, produz muito bons resultados.

E o registro que faço é para enaltecer o mérito 
do Embaixador Gradilone à frente dessa Subsecreta-
ria. Voto com muito entusiasmo a indicação de S. Exª, 
fazendo elogio público ao seu desempenho como di-
plomata e como brasileiro à disposição de interesse 
de brasileiros no exterior.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Agripino. Tenho certeza 
de que as palavras tão interessantes do Senador Ca-
sildo e de V. Exª darão um belo resultado. Podemos 
abrir o painel.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Presi-
denta Marta, pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – É referente a essa votação? 

Então, vamos ler o resultado da votação e V. Exª 
se pronuncia.

(Procede-se à apuração.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Foram 64 votantes. Sendo 58, SIM; 6, NÃO. 
Nenhuma abstenção. 

Está aprovada a indicação do Sr. Eduardo Ricar-
do Gradilone Neto como Embaixador do Brasil junto à 
Nova Zelândia, cumulativamente junto à República de 
Kiribati, a Tuvalu e ao Estado Independente da Samoa. 

Será feita a devida comunicação à Senhora Pre-
sidenta da República.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Petecão. 

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC. Sem revi-
são do orador.) – Presidenta Marta, conforme a nossa 
Ordem do Dia, estão encerradas as votações das auto-
ridades. Tem uma questão de ordem feita pelo Senador 
Ferraço e eu gostaria de saber qual vai ser a posição 
da Mesa, se vamos votar esse projeto de interesse...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Vamos votar de imediato, Senador.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Está ok.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 

Srª Presidente...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – Srª Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Peço às Srªs e aos Srs. Senadores que per-
maneçam no plenário porque temos este e mais dois, 
que não são nominais, mas são importantes. 

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 319, DE 2009 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento nº 1.526, de 2011)

Projeto de Lei da Câmara 319, de 2009, 
(nº 99/2007, na Casa de origem, do Deputa-
do Tarcísio Zimmermann), que dispõe sobre o 
exercício da profissão de motorista. 

Antes de submeter a matéria ao plenário, a pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos: 

– O Projeto foi lido no dia 14 de dezembro de 2009 e 
despachado à Comissão de Assuntos Sociais em 
decisão terminativa, nos termos do inciso IV do 
art. 91 do Regimento Interno, decisão terminativa. 

– Durante o prazo de cinco dias úteis após a leitura da 
proposição prevista na alínea c do inciso II do art. 
122 do Regimento Interno foram apresentadas 
cinco emendas perante a Comissão de Assuntos 
Sociais, única Comissão do despacho. 

– Na sessão do dia 10 de março de 2010 foram apro-
vados os Requerimentos de nºs 8, 9 e 10, de 
2010, respectivamente, de audiências nas Co-

missões de Infraestrutura, Constituição, Justiça 
e Cidadania e de Assuntos Econômicos. 

– Na sessão do último dia 7, foi lido e aprovado o Requeri-
mento nº 1.526, de 2011, de urgência para a matéria. 

– O Projeto depende de pareceres das Comissões 
de Serviços de Infraestrutura; de Constituição, 
Justiça e Cidadania, de Assuntos Econômicos; 
e de Assuntos Sociais.

Prestados esses esclarecimentos, concedo a 
palavra ao Senador Paulo Paim para proferir parecer 
conjunto sobre a matéria e as emendas, em substitui-
ção às Comissões de Serviços de Infraestrutura, de 
Constituição, Justiça e Cidadania, de Assuntos Eco-
nômicos e de Assuntos Sociais. 

Pois não, Senador.

PARECER Nº 1.396, DE 2011–PLEN

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, vou 
resumir o relatório, primeiro elogiando muito o Senador 
Clésio Andrade, que articulou com todo o setor em-
presarial. O Senador Ricardo Ferraço articulou com os 
trabalhadores. E eu participei dessas negociações e 
pediram que eu relatasse em plenário o projeto. 

Quero dizer que o meu parecer acompanha na 
íntegra o substitutivo construído pelo Senador Ricar-
do Ferraço na Comissão de Infraestrutura, fruto de um 
amplo diálogo sobre um projeto que tramita no Con-
gresso há mais de 40 anos, regulamenta a profissão 
do motorista no transporte terrestre. 

Por isso, rendo aqui minhas homenagens princi-
palmente ao Relator Ricardo Ferraço, que foi o grande 
articulador deste projeto, junto com o Senador Clésio 
Andrade. Rendo também minhas homenagens ao 
Tarcisio Zimmermann, que apresentou o projeto lá na 
Câmara dos Deputados. 

Por isso, Srª Presidenta, o meu parecer é favo-
rável ao projeto, fruto do entendimento e rejeito as 
emendas, acompanhando o substitutivo apresentado 
pelo Senador Ricardo Ferraço.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER N° , DE 2011 
(De Plenário)

Da Comissão de Serviços de Infraes-
trutura, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
n° 319, de 2009, (Projeto de Lei n° 99, de 
2007, na origem), do Deputado Tarcísio Zim-
mermann, que dispõe sobre o exercício da 
profissão de motorista.

Relator: Senador Paulo Paim
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I – Relatório

Chega à Comissão de Serviços de Infraestrutura 
o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 319, de 2009, de 
autoria do Deputado Tarcísio Zimmermann, que “dispõe 
sobre o exercício da profissão de motorista”.

Para tanto, define os ramos de atividades nos 
quais os motoristas são abrangidos pela proposição; 
veda ao empregador incumbir o motorista de atribuição 
distinta da prevista em sua habilitação; assegura em 
favor do motorista adicional de “penosidade” no valor 
de, no mínimo, 30% da remuneração mensal e direi-
to à aposentadoria especial após 25 anos de efetivo 
exercício da profissão de motorista; imputa aos em-
pregadores, sem ônus para o motorista, as despesas 
com cursos exigidos pela legislação e com um seguro 
obrigatório para cobertura de riscos inerentes às suas 
atividades; institui obrigações para o empregador, tais 
como o oferecimento de treinamento, o fornecimento de 
equipamentos de proteção, a garantia das condições 
de segurança do veículo, assim como determina que a 
empresa contratante de transportador autônomo de car-
ga exija do contratado a satisfação dessas condições.

O autor do projeto esclarece que sua motivação 
foi a lacuna encontrada na legislação trabalhista em 
relação aos motoristas profissionais, que exercem sua 
profissão em “condições reconhecidamente penosas e 
estressantes, não raro em iminente risco de vida”. Seu 
objetivo seria então estabelecer uma normatização mí-
nima, “que lhes possa dar um mínimo de tranqüilidade 
quanto ao respeito aos direitos básicos indispensáveis 
a uma vida digna”.

No Senado, a matéria foi inicialmente distribuída 
apenas à Comissão de Assuntos Sociais. Entretanto, 
foi objeto de múltiplos requerimentos, com vistas a 
apensá-la a outras proposições, promover sua trami-
tação em separado, e solicitar a audiência de outras 
comissões. O detalhamento de todos eles tornaria esse 
relatório por demais extenso e, à guisa de concisão, ó 
mais importante é destacar que, nesse momento, ele 
tramita separadamente. Após a audiência desta CI, ele 
será ainda analisado pelas Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ), de Assuntos Econômicos 
(CAE), e de Assuntos Sociais (CAS), a quem caberá 
a decisão terminativa.

Não foram oferecidas emendas perante a CI. Fo-
ram, contudo, apresentadas cinco emendas à CAS, que 
serão analisadas oportunamente por aquela Comissão.

II – Análise

Regimentalmente, incumbe à CI, a teor do art. 
104, opinar sobre os efeitos da proposição nos aspec-
tos pertinentes aos serviços de transportes, cabendo 
às demais comissões deliberar sobre outras questões 

relevantes, como as relativas às relações de trabalho, 
à saúde, à economia e ao atendimento aos preceitos 
de constitucionalidade e juridicidade.

De fato, a matéria é polêmica, circunstância que 
ressalta não apenas dos debates havidos na Câma-
ra dos Deputados, mas igualmente dos múltiplos re-
querimentos para audiência de outras comissões, de 
apensação e desapensação do projeto, bem como das 
cinco emendas apresentadas junto à CAS.

Robustece a polêmica o Oficio n° 10/2009, de 
21 de dezembro de 2009, devidamente autuado, que 
a Federação das Empresas de Transportes de Carga 
do Estado de Minas Gerais (FETCEMG) encaminhou 
a esta Casa. Na argumentação formulada por essa 
entidade patronal, o PLC n° 319, de 2009, em síntese, 
é criticado negativamente porque:

1) trata genericamente de “motoristas profissionais”, 
alcançando, assim, amplo “leque” de profissio-
nais que atuam em setores tão distintos quanto 
os de transporte de passageiros e de cargas de 
diversas espécies e naturezas e até o de opera-
ção de máquinas e tratores;

2) estabelece as vantagens e prerrogativas propostas 
de “forma simétrica e abrangente”, sem considerar 
tecnicamente as especificidades de cada setor;

3) atribui aos empregadores todos os ônus relativos 
aos cursos e treinamentos exigidos, bem como 
os relacionados à modalidade de seguro obriga-
tório que pretende instituir;

4) onera o orçamento da Previdência sem estabele-
cer a respectiva fonte de custeio, ao instituir a 
aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho;

5) desconsidera “as efetivas condições sob as quais 
o trabalho é exercido” ao conceder de forma in-
distinta o “adicional de penosidade” equivalente 
a trinta por cento da remuneração mensal.

Por outro lado, a atividade de motorista apresen-
ta características, peculiaridades e necessidades que 
justificam um regramento específico. Várias pesquisas 
sobre a atividade desses profissionais demonstram que 
são submetidos, diariamente, a condições estressan-
tes de trabalho que acarretam significativo desgaste 
físico e psicológico.

A boa notícia é que representantes dos empre-
sários (Confederação Nacional do Transporte – CNT) 
e dos trabalhadores do setor (Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Transporte Terrestre – CNTTT), 
após longos meses de discussão elaboraram um do-
cumento com sugestões de acordo acerca dos itens 
constantes do PLC n° 319, de 2009. Gostaríamos de 
acatar as sugestões a nós encaminhadas, que resul-
taram na formalização do substitutivo que apresenta-
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remos ao final do parecer, com as devidas alterações 
com vistas a aperfeiçoar a técnica legislativa.

III – Voto

Diante do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara nº 319, de 2009, na forma 
da seguinte emenda:

EMENDA Nº 6 (SUBSTITUTIVO) – PLEN

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 319, DE 2009

Dispõe sobre o exercício da profissão 
de motorista, altera a Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto 
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, a Lei 
nº 10.233, de 5 de junho de 2001, a Lei nº 
11.079 de 30 de dezembro de 2004, e a Lei 
nº 12.023, de 27 de agosto de 2009, para 
regular e disciplinar a jornada de trabalho 
e o tempo de direção do motorista profis-
sional, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É livre o exercício da profissão de motoris-

ta profissional, atendidas as condições e qualificações 
profissionais estabelecidas nesta lei. 

Parágrafo único. Integram a categoria profissio-
nal de que trata esta lei, os motoristas profissionais 
de veículos automotores cuja condução exija forma-
ção profissional e que exerçam a atividade mediante 
vínculo empregatício, nas seguintes atividades ou ca-
tegorias econômicas:

I – transporte rodoviário de passageiros;
II – transporte rodoviário de cargas;
III – transporte executado por motoristas como catego-

ria diferenciada, que, de modo geral, atuem nas 
diversas atividades ou categorias econômicas;

IV – operadores de trator de roda, de esteira, misto 
ou equipamento automotor e ou destinado à mo-
vimentação de cargas que atuem nas diversas 
atividades ou categorias econômicas.

Art. 2º São direitos dos motoristas profissionais, 
além daqueles previstos no Capítulo II, do Título II, e 
no Capítulo II, do Título VIII, da Constituição Federal:

I – ter acesso gratuito a programas de formação e 
aperfeiçoamento profissional, em cooperação 
com o poder público;

II – contar, por intermédio do Sistema Único de Saúde 
– SUS, com atendimento profilático, terapêutico 
e reabilitador, especialmente em relação às en-
fermidades que mais lhe acometam, consoante 

levantamento oficial, respeitado o disposto no art. 
162 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT;

III – não responder perante o empregador por prejuízo 
patrimonial decorrente da ação de terceiro, res-
salvado o dolo ou a desídia do motorista, nestes 
casos mediante comprovação, no cumprimento 
de suas funções.

IV – receber proteção do Estado contra ações crimi-
nosas que lhes sejam dirigidas no efetivo exer-
cício da profissão;

V – jornada de trabalho e tempo de direção, controla-
dos de maneira fidedigna pelo empregador, que 
poderá valer-se de anotação em diário de bordo, 
papeleta ou ficha de trabalho externo, nos ter-
mos do § 3° art. 74, da CLT, ou de meios eletrô-
nicos idôneos instalados nos veículos, a critério 
do empregador.

Parágrafo único. Aos profissionais motoristas 
empregados, referidos na presente lei é assegurado 
o benefício de um seguro obrigatório, custeado pelo 
empregador, destinado à cobertura dos riscos pessoais 
inerentes às suas atividades, no valor mínimo corres-
pondente a dez vezes o piso salarial de sua categoria 
ou valor superior fixado em convenção ou acordo co-
letivo de trabalho.

Art. 3º O Capítulo I do Título III da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto 
Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943, passa a vigorar 
acrescido da seguinte Seção IV-A:

“TÍTULO III
CAPÍTULO I
 ..............................................................
Seção IV-A – Do serviço do Motorista 

Profissional
Art. 235-A. Ao serviço executado por mo-

torista profissional aplicam-se os preceitos 
especiais desta Seção.

Art. 235-B. São deveres do motorista 
profissional:

I – estar atento às condições de segu-
rança do veículo;

II – conduzir o veículo com perícia, pru-
dência, zelo e com observância aos princípios 
de direção defensiva;

III – respeitar a legislação de trânsito e, 
em especial, as normas relativas ao tempo de 
direção e de descanso;

IV – zelar pela carga transportada e pelo 
veículo;

V – colocar-se à disposição dos órgãos 
públicos de fiscalização na via pública;
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VI – cumprir regulamento patronal que 
disciplina o tempo de direção e de descanso.

VII – submeter-se a teste e a programa 
de controle de uso de droga e de bebida alco-
ólica, instituído pelo empregador, com ampla 
ciência do empregado.

Parágrafo único. A inobservância do dis-
posto no inciso VI e a recusa do empregado 
em submeter-se ao teste e a programa de 
controle de uso de droga e de bebida alcoóli-
ca previstos no inciso VII, serão consideradas 
infração disciplinar, passível de penalização 
nos termos da lei.

Art. 235-C. A jornada diária de trabalho do 
motorista profissional será a estabelecida na 
Constituição Federal ou mediante instrumentos 
de acordos ou convenção coletiva de trabalho.

§ 1° Admite-se a prorrogação da jornada 
de trabalho em até duas horas extraordinárias.

§ 2° Será considerado como trabalho efe-
tivo o tempo que o motorista estiver à dispo-
sição do empregador, excluídos os intervalos 
para refeição, repouso, espera e descanso.

§ 3° Será assegurado ao motorista pro-
fissional intervalo mínimo de uma hora para 
refeição, além de intervalo de repouso diário 
de onze horas a cada vinte e quatro horas e 
descanso semanal de trinta e cinco horas.

§ 4° As horas consideradas extraordiná-
rias serão pagas com acréscimo estabelecido 
na Constituição Federal ou mediante instru-
mentos de acordos ou convenção coletiva de 
trabalho.

§ 5° A hora de trabalho noturno aplica-se 
o disposto no artigo 73 desta CLT.

§ 6° O excesso de horas de trabalho re-
alizado em um dia poderá ser compensado, 
pela correspondente diminuição em outro dia 
se houver previsão em instrumentos de na-
tureza coletiva, observadas as disposições 
previstas na CLT.

§ 7° O intervalo interjornada poderá ser 
reduzido em até duas horas, mediante previsão 
em convenção e acordo coletivo, desde que 
compensado no intervalo intra ou interjornada 
subsequente.

§ 8° É considerado tempo de espera as 
horas que excederem a jornada normal de 
trabalho do motorista de transporte rodoviário 
de cargas que ficar aguardando para carga ou 
descarga do veículo no embarcador ou desti-
natário, para fiscalização da mercadoria trans-

portada em barreiras fiscais ou alfandegárias, 
não se computando como hora extraordinária.

§ 9° As horas relativas ao período do 
tempo de espera serão indenizadas com base 
no salário-hora normal acrescida de trinta por 
cento.

Art. 235-D. Nas viagens de longa dis-
tância, assim consideradas aquelas em que 
o motorista profissional permanece fora da 
base da empresa, matriz ou filial e de sua 
residência por mais de vinte e quatro horas, 
serão observados:

I – intervalo mínimo de trinta minutos para 
descanso a cada quatro horas de tempo inin-
terrupto de direção, podendo ser fracionado o 
tempo de direção e de intervalo de descanso, 
desde que não completadas as quatro horas 
ininterruptas de direção.

II – intervalo mínimo de uma hora para 
refeição, podendo coincidir ou não com o in-
tervalo de descanso do inciso anterior;

III – repouso diário do motorista obriga-
toriamente com o veículo estacionado, poden-
do ser feito em cabine leito do veículo ou em 
alojamento do empregador, do contratante do 
transporte, do embarcador, do destinatário ou 
em hotel, ressalvada a hipótese da direção em 
dupla de motoristas prevista no parágrafo 6 ° 
do art. 235-E.

Art. 235-E. Ao transporte rodoviário de 
cargas em longa distância, além do previsto 
no artigo anterior, serão aplicadas regras con-
forme a especificidade da operação de trans-
porte realizada.

§ 1° Nas viagens com duração superior 
a uma semana, o descanso semanal será de 
trinta e seis horas por semana trabalhada ou 
fração semanal trabalhada, cujo gozo ocorre-
rá no retorno do motorista à base (matriz ou 
filial) ou em seu domicílio, salvo se a empresa 
oferecer condições adequadas para o efetivo 
gozo do referido descanso.

§ 2° É permitido acúmulo de descanso 
semanal, desde que não ultrapasse a cento 
e oito horas, devendo ao menos uma vez ao 
mês coincidir com o domingo.

§ 3° É permitido o fracionamento do des-
canso semanal em trinta horas mais seis horas 
a serem cumpridas na mesma semana e em 
continuidade de um período de repouso diário.

§ 4° O motorista fora da base da empre-
sa que ficar com o veículo parado por tempo 
superior à jornada normal de trabalho fica 
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dispensado do serviço, exceto se for exigida 
permanência junto ao veículo, hipótese em 
que o tempo excedente à jornada será consi-
derado de espera.

§ 5° Nas viagens de longa distância e 
duração, nas operações de carga ou descar-
ga, nas fiscalizações em barreiras fiscais ou 
aduaneira de fronteira, o tempo parado que 
exceder a jornada normal será computado 
como tempo de espera e será indenizado na 
forma do § 9° do artigo 235-C.

§ 6° Nos casos em que o empregador 
adotar revezamento de motoristas trabalhan-
do em dupla no mesmo veículo, o tempo que 
exceder a jornada normal de trabalho em que 
o motorista estiver em repouso no veículo em 
movimento será considerado tempo de reser-
va e será remunerado na razão de trinta por 
cento da hora normal.

§ 7° É garantido ao motorista que traba-
lha em regime de revezamento repouso diário 
mínimo de seis horas consecutivas fora do ve-
ículo em alojamento externo ou, se na cabine 
leito, com o veículo estacionado.

§ 8° Fica previsto o pagamento, em ca-
ráter indenizatório, de pernoite ao motorista 
fora da base da empresa, matriz ou filial, ou 
de sua residência, se não for disponibilizado 
dormitórios do empregador, do embarcador 
ou do destinatário.

§ 9° Em caso de força maior, devidamente 
comprovado, a duração da jornada de trabalho 
do motorista profissional poderá ser elevada 
pelo tempo necessário para sair da situação 
extraordinária e chegar a um local seguro ou 
ao seu destino.

§ 10. Não será considerado como jor-
nada de trabalho, nem ensejará o pagamento 
de qualquer remuneração, o período em que 
o motorista ou ajudante ficarem espontanea-
mente no veículo usufruindo do intervalo de 
repouso diário ou durante gozo de seus inter-
valos intrajornadas.

§ 11. Nos casos em que o motorista te-
nha que acompanhar o veículo transportado 
por qualquer meio onde ele siga embarcado, 
e que a embarcação disponha de alojamento 
para gozo do intervalo de repouso diário pre-
visto no artigo 235-C, § 3°, esse tempo não 
será considerado como jornada de trabalho, 
a não ser o tempo restante que será conside-
rado de espera.

§ 12. Aplica-se o disposto no § 6° deste 
artigo ao transporte de passageiros de longa 
distância em regime de revezamento.

Art. 235-F. Convenção e acordo coletivo 
poderão prever jornada especial de 12 (doze) 
horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas 
de descanso para o trabalho do motorista, em 
razão da especificidade do transporte, sazona-
lidade ou característica que justifiquem.

Art. 235-G. É proibida a remuneração 
do motorista em função da distância percor-
rida, do tempo de viagem e/ou da natureza 
e quantidade de produtos transportados, 
inclusive mediante oferta de comissão ou 
qualquer outro tipo de vantagem, se essa 
remuneração ou comissionamento compro-
meter a segurança rodoviária, da coletividade 
ou que possibilite violação das normas da 
presente legislação.

Art. 235-H. Outras condições específicas 
de trabalho do motorista profissional, desde 
que não prejudiciais à saúde e à segurança 
do trabalhador, incluindo jornadas especiais, 
remuneração, benefícios, atividades acessórias 
e demais elementos integrantes da relação de 
emprego poderão ser previstas em Convenções 
e Acordos Coletivos de Trabalho, observadas 
as demais disposições desta CLT.”

Art. 4º O art. 71 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto Lei n° 5.452 
de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 5º:

“Art. 71.  ................................................

 ..............................................................
§ 5º Os intervalos expressos no caput 

e § 1º poderão ser fracionados, quando com-
preendido entre o término da primeira hora 
trabalhada e o início da última hora trabalhada, 
desde que previsto em convenção ou acordo 
coletivo de trabalho, ante a natureza do ser-
viço e em virtude das condições especiais do 
trabalho a que são submetidos estritamente 
os motoristas, cobradores, fiscalização de 
campo e afins nos serviços de operação de 
veículos rodoviários, empregados no setor de 
transporte coletivo de passageiros, mantida 
a mesma remuneração e concedidos inter-
valos para descanso menores e fracionados 
ao final de cada viagem, não descontados 
da jornada.” (NR)
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Art. 5° O Código de Trânsito Brasileiro, aprovado 
pela Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a 
vigorar acrescido do seguinte Capítulo III-A, para dispor 
sobre condução de veículos por motoristas profissionais:

“CAPÍTULO III-A
Da Condução de Veículos por Moto-

ristas Profissionais
Art. 67-A. É vedado ao motorista pro-

fissional, no exercício de sua profissão e na 
condução de veículo mencionado no artigo 
105, inciso II, deste Código, dirigir por mais 
de quatro horas ininterruptas.

§ 1° Será observado intervalo mínimo 
de trinta minutos para descanso, a cada 
quatro horas ininterruptas na condução do 
veículo tipificado no caput, sendo facultado 
o fracionamento do tempo de direção e do 
intervalo de descanso, desde que não com-
pletadas quatro horas contínuas no exercício 
da condução.

§ 2° Em situações excepcionais de ino-
bservância justificada do tempo de direção 
estabelecido no caput e desde que não com-
prometa a segurança rodoviária, o tempo de 
direção poderá ser prorrogado por até uma 
hora, de modo a permitir ao condutor, o veí-
culo e sua carga, chegar a lugar que ofereça 
segurança e atendimentos demandados.

§ 3° O condutor é obrigado a, dentro do 
período de vinte e quatro horas, observar um 
intervalo de, no mínimo, onze horas de des-
canso, podendo ser fracionado em nove horas 
mais duas, no mesmo dia.

§ 4° Entende-se como tempo de direção 
ou de condução de veículo, apenas o período 
em que o condutor estiver efetivamente ao vo-
lante de um veículo em curso entre a origem e 
o seu destino, respeitado o disposto no § 1°, 
sendo-lhe facultado descansar no interior do 
próprio veículo, desde que este seja dotado de 
locais apropriados para a natureza e duração 
do descanso exigido.

§ 5° O condutor somente iniciará viagem 
com duração maior que um dia, isto é, vinte e 
quatro horas, após o cumprimento integral do 
intervalo de descanso previsto no § 3°.

§ 6° Entende-se como início de viagem, 
para os fins do disposto no § 5°, a partida do 
condutor logo após o carregamento do veí-
culo, considerando-se como continuação da 
viagem as partidas nos dias subsequentes 
até o destino.

§ 7° Nenhum transportador de cargas, 
passageiros, embarcador, consignatário de 
cargas, operador de terminais de carga, ope-
rador de transporte multimodal de cargas ou 
agente de cargas permitirá ou ordenará a 
qualquer motorista a seu serviço, ainda que 
subcontratado, para conduzir veículos men-
cionados no caput sem a observância do 
disposto no § 5°.

§ 8° Responde solidariamente com o 
transportador os agentes mencionados no 
parágrafo anterior, com exceção feita àqueles 
identificados como embarcadores e ou pas-
sageiros, pelas obrigações civis, criminais e 
outras previstas em lei, decorrentes da inob-
servância dos horários de descanso previstos 
neste artigo.

Art. 67-B. O tempo de direção, de que 
trata o art. 67-A, será rigorosamente contro-
lado pelo condutor do veículo, mediante ano-
tação em diário de bordo ou por equipamen-
to registrador, instalado no veículo conforme 
regulamentação do Contran, ou órgão com a 
delegada competência legal.

Parágrafo único. O equipamento de que 
trata este artigo deverá funcionar de forma 
independente de qualquer interferência do 
condutor.

Art. 67-C. O motorista profissional, na 
condição de condutor, é responsável por con-
trolar o tempo de condução estipulado no Art. 
67-A, com vistas à sua estrita observância.

Parágrafo único. O condutor do veículo 
responderá pela não observância dos perío-
dos de descanso estabelecidos no art. 67-A, 
ficando sujeito às penalidades daí decorrentes, 
previstas neste Código.

Art. 67-D. A guarda e a preservação das 
informações contidas no equipamento regis-
trador instantâneo inalterável de velocidade e 
tempo são de responsabilidade do condutor 
até que o veículo seja entregue ao proprietário, 
ressalvada a hipótese de transporte de pas-
sageiros em viagens urbanas e semi-urbanas, 
em que a chave do equipamento estiver sob a 
guarda do empregador.

Art. 6° O Código de Trânsito Brasileiro, aprovado 
pela Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa 
a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 145.  ..............................................
 ..............................................................
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Parágrafo único. A participação em curso 
especializado previsto no inciso IV independe 
da observância do disposto no inciso III.” (NR)

“Art. 230.  ..............................................
 ..............................................................
XXIII – em desacordo com as condições 

estabelecidas no art. 67-A, relativamente ao 
tempo de permanência do condutor ao volan-
te e aos intervalos para descanso, quando se 
tratar de veículo de transporte de carga ou de 
passageiros:

Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – retenção do ve-

ículo para cumprimento do tempo de descan-
so aplicável;

XXIV – sem equipamento ou livro, pape-
leta ou ficha de trabalho externo de controle de 
tempo de direção previsto no art. 67-B, quando 
se tratar de veículo de transporte de carga ou 
de passageiros:

Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – retenção do ve-

ículo para regularização.” (NR)

“Art. 259.  ..............................................
 ..............................................................
§ 3º Ao condutor identificado no ato da in-

fração será atribuída pontuação pelas infrações 
de sua responsabilidade, nos termos previstos 
no art. 257, § 3º, excetuando-se aquelas prati-
cadas por passageiro sob sua condução.” (NR)

“Art. 261.  ..............................................
 ..............................................................  
§ 3º No caso de motorista no exercício 

da atividade profissional, a suspensão do di-
reito de dirigir somente será aplicada quando 
o infrator atingir a contagem de trinta pontos.

§ 4º Ao atingirem a contagem de vinte 
pontos, os condutores de que trata o § 3° de-
verão submeter-se a curso de reciclagem, sem 
o qual a penalidade de suspensão do direito de 
dirigir será aplicada de imediato.” (NR)”

“Art. 310-A. Ordenar ou permitir o início de 
viagem de duração maior que um dia, estando 
ciente de que o motorista não tenha cumprido 
o período de descanso diário, conforme pre-
visto no § 3º do artigo 67-A.

Pena – detenção, de seis meses a um 
ano e multa.

Parágrafo único. Incorrerá na mesma 
pena aquele que, na condição de transportador 

de cargas, consignatário de cargas, operador 
de terminais de carga, operador de transpor-
te multimodal de cargas ou agente de cargas, 
concorrer para a prática do delito.”

Art. 7º O § 2º do art. 34-A da Lei nº 10.233, de 5 
de junho de 2001, passa avigorar com a inclusão do 
seguinte inciso:

“Art. 34-A.  .............................................
 ..............................................................
§ 2º ........................................................
 ..............................................................
VI – nos casos de concessões de rodo-

vias, a exigência da construção de locais se-
guros, destinados a estacionamento de veícu-
los e descanso para os motoristas, situados a 
intervalos menores que duzentos quilômetros 
entre si, incluindo área isolada para os veícu-
los que transportem produtos perigosos, e em 
consonância com o volume médio diário de 
tráfego na rodovia.” (NR)

Art. 8º O art. 2º da Lei nº 11.079, de 30 de dezem-
bro de 2004, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5°:

“Art. 2º ...................................................
 ..............................................................  
§ 5º Não se aplicam as vedações do § 4º 

quando a celebração de contrato de parceria 
público-privada tiver por objeto a construção 
ou a implantação de pontos de parada em 
rodovias sob administração direta da União, 
dos Estados ou do Distrito Federal, para o 
estacionamento de veículos e descanso dos 
motoristas, na forma prevista no inciso VI do 
§ 2º do art. 34-A da Lei nº 10.233, de 5 de ju-
nho de 2001.” (NR)

Art. 9º As condições sanitárias e de conforto 
nos locais de espera dos motoristas de transporte de 
cargas em pátios do transportador de carga, embar-
cador, consignatário de cargas, operador de terminais 
de carga, operador intermodal de cargas ou agente de 
cargas; aduanas, portos marítimos, fluviais e secos, e 
locais para repouso e descanso, para os motoristas de 
transporte de passageiros em rodoviárias, pontos de 
parada, de apoio, alojamentos, refeitórios das empre-
sas ou de terceiros terão que obedecer ao disposto nas 
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
e Emprego, dentre outras.

Art. 10. Os contratos de concessões de rodovias 
outorgadas anteriormente à entrada em vigor da pre-
sente Lei deverão se adequar às disposições contidas 
no inciso VI do § 2º do art. 34-A da Lei nº 10.233, de 
5 de junho de 2001, no prazo de um ano, inclusive em 
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relação ao seu conseqüente reequilíbrio econômico-
-financeiro.

Art. 11. Fica revogado o art. 3º da Lei nº 12.023, 
de 27 de agosto de 2009.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação, ressalvadas as disposições do art. 5º que 
entrarão em vigor cento e oitenta dias após a data da 
publicação. 

Sala da Comissão, 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Paim. 

O Senador Rodrigo Rollemberg quer discutir a 
matéria. O Senador Demóstenes também?

O SR. CLÉSIO ANDRADE (PR – MG) – Um 
aparte, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senadora Vanessa.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Concordamos com a matéria.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente 
Marta, eu quero manifestar minha opinião favorável a 
este projeto, mas eu gostaria de um esclarecimento 
do Relator da matéria.

Inicialmente, estava previsto no projeto o adicio-
nal de penosidade de 30% para os motoristas, abso-
lutamente justificável pela situação das estradas bra-
sileiras, pela situação do trânsito brasileiro, pela falta 
de segurança, por ser uma atividade extremamente 
fatigante, enfim, por uma série de questões que justi-
ficavam o adicional de penosidade com o acréscimo 
de 30% sobre o salário.

Também, inicialmente, previa-se uma aposenta-
doria especial aos 25 anos de serviço, que todas es-
sas condições no exercício da profissão também, no 
meu entendimento, justificavam aposentadoria espe-
cial. Tive informações desencontradas se efetivamente 
essas questões continuam ou não continuam no pro-
jeto. Eu gostaria de ter um esclarecimento do Relator, 
manifestando-me favoravelmente à matéria.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Concedo a palavra ao Relator.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Srª Pre-
sidenta, para este projeto ser aprovado por unani-
midade, como ainda há um entendimento junto ao 

Governo, nós retiramos a sim aposentadoria espe-
cial que estava mantida no projeto original que nós 
gostaríamos de aprovar, mas, mediante um amplo 
acordo com os representantes dos trabalhadores, 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Transporte Terrestre, com os empresários, com os 
relatores e com o Governo, nós vamos discutir apo-
sentadoria especial do motorista do transporte ter-
restre num outro projeto de minha autoria, que é o 
Estatuto do Motorista.

Como esse ponto era polêmico e o Relator é tam-
bém o Senador Ricardo Ferraço, nós fizemos mais de 
20 audiências públicas nas capitais e o acordo final, 
envolvendo inclusive o Governo, foi que a aposentado-
ria especial iria para o Estatuto do Motorista.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Parece uma boa solução para o encaminha-
mento dessa situação.

O SR. CLÉSIO ANDRADE (PR – MG) – Srª 
Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Só para concluir, eu quero registrar que eu vou 
votar favoravelmente ao projeto, mas continuaremos 
acompanhando os demais projetos que tramitam nesta 
Casa, de autoria do Senador Paulo Paim e de outros, 
porque considero importante garantir tanto o adicional 
de penosidade, como também a aposentadoria espe-
cial para os motoristas.

O SR. CLÉSIO ANDRADE (PR – MG. Para discu-
tir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, permite? 
Só para complementar o nosso Senador Paulo Paim.

Nós estamos aqui, inclusive, com a presença 
das lideranças todas de trabalhadores de transportes 
– o Omar, presidente da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Transportes, o Hamilton e diversas 
lideranças.

No acordo com todos os transportadores, três 
pontos importantes eu citaria de grande avanço nesse 
projeto liderado pelo Senador Paulo Paim e Senador 
Ricardo Ferraço: um é o tempo de direção na estra-
da, de quatro horas, quando o motorista tem de parar 
para descansar. Estava havendo muito abuso e mui-
tos acidentes em função do excesso de horas traba-
lhadas. Esse é um ponto acordado entre trabalhador 
e transportadora.

O segundo ponto: seguro obrigatório que pas-
sa a ter.

O terceiro ponto: a criminalização do transpor-
tador que obrigar a trabalhar mais que quatro horas. 

É um avanço excepcional neste momento, que é 
possível, mas o Código continua sendo discutido, que 
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é o PLS 271, do Senador Paulo Paim. Aí, vêm aposen-
tadoria e outras questões importantes, de forma que 
são um grande avanço esses pontos que, hoje, foram 
acordados, e nós contamos com os Senadores que 
possam apoiá-lo.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Realmente, foi uma bela solução.

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Com a palavra, a Senadora Vanessa. Depois, 
o Senador Demóstenes, o Senador Crivella, o Senador 
Blairo e o Senador Cristovam.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Muito 
obrigada, Srª Presidenta.

Eu só gostaria, de registrar a presença em nosso 
plenário da Deputada Federal Jô Moraes, do PCdoB 
do Estado de Minas Gerais, que, na realidade, que é 
a coordenadora da Frente Parlamentar Mista, de De-
putados e Senadores, em prol da regulamentação da 
categoria e da profissão de motorista.

É inconcebível que uma categoria tão impor-
tante, Srª Presidente, até hoje, não tivesse uma le-
gislação a regulamentar as suas atividades, as suas 
atribuições. 

Uma categoria importante pelo grau de respon-
sabilidade que ela tem de carregar não apenas cargas, 
mas carregar pessoas. E quando carrega cargas, tem 
uma interface diretamente com a vida das pessoas.

Aqui eu quero fazer uma homenagem, também, 
além da Deputada Jô Moraes, ao Senador Paulo Paim 
e ao Senador Ricardo Ferraço, que produziram um di-
álogo capaz de chegar ao acordo que nós chegamos 
no dia de hoje, votando essa matéria.

Nós realizamos, pelo Brasil inteiro, inúmeras 
audiências públicas. Eu tive a oportunidade de aju-
dar a organizar uma audiência pública na cidade de 
Manaus. Uma audiência muito concorrida, com tra-
balhadores de todos os segmentos de motoristas. 
Então, penso que este é um dia histórico para os 
motoristas do Brasil.

Estamos esperando desde 2007 a aprovação 
desse projeto tão importante. Depois deste, Senador 
Paim, virá o Estatuto do Motorista, que certamente 
deveremos aprovar também.

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senadora Vanessa.
Com a palavra o Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, apenas para 

dizer que votamos com o texto do Senador Paulo Paim, 
porque significa um avanço.

Não foi possível fazer tudo aquilo que preten-
díamos, até porque o Governo Federal também tem 
limitações, assim como os empresários. Mas foi feito 
um acordo e isso é muito bom. Continuaremos lutan-
do para que as demais pautas de reivindicação sejam 
atendidas no projeto paralelo do Senador Paim.

De forma que votaremos a favor, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Demóstenes.
Com a palavra o Senador Crivella. 
Faço a inscrição do Senador Aloysio Nunes tam-

bém? Pois não. 
Senador Ferraço também? Quer inscrição tam-

bém o Senador Ferraço?
Eu vou ler: Crivella, Blairo, Cristovam, Aloysio e 

Ferraço. E Petecão? 
V. Exª estava antes ou levantou a mão agora? 

Agora. Está bem, Petecão.
Com a palavra o Senador Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, eu acho que hoje nós temos 
muito a comemorar. Nós gostaríamos, sim, de que ti-
véssemos a aposentadoria e o adicional de penosidade. 
E, sobretudo, Senador Paim, eu gostaria depois que 
V. Exª ocupasse o microfone para falar sobre a dupla 
função, que é uma coisa que nos preocupa muito – o 
motorista urbano que cobra passagem.

Mas eu não poderia deixar de enaltecer o espí-
rito cívico, democrático, do Senador Clésio Andrade, 
que conseguiu conciliar interesses díspares aqui nesta 
forja. Eu diria que o Congresso, o Senado, é essa forja, 
esse alto-forno onde nós temos que retemperar todos 
os interesses da empresa, do trabalhador, e conquis-
tar os avanços sem que a gente tenha ruptura. Então, 
isso precisa ser aplaudido.

É importante vermos os Presidentes da Confe-
deração Nacional dos Transportes ao lado do Senador 
Ferraço e do Senador Paim construindo avanços im-
portantes como esse das quatro horas, como o seguro 
e a criminalização daquele que esgota seu funcionário 
na avidez do ganho financeiro. 

Então, isso aí temos de aplaudir. 
Eu não sei se isso foi contemplado, eu vi que es-

tava no projeto oriundo da Câmara – fiquei muito feliz 
– a questão do motorista que tem de trabalhar como 
trocador. Isso eu acho que precisamos rever. Motoris-
ta é motorista; trocador é trocador. Mas há o estatuto, 
e ainda existe uma instância para que possamos al-
cançar essa justiça para os trabalhadores brasileiros 
do transporte.
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De qualquer forma, quero parabenizar os meus 
companheiros. 

Vou votar “sim”.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, es-
tava conversando há pouco com o Senador Ferraço e 
também com o Senador Clésio e confesso que tenho 
algumas dúvidas a respeito desse projeto. 

Trata-se de projeto que foi discutido durante mui-
tos anos, como foi dito aqui, mas, no que tange ao seu 
acerto final, nós ainda não temos em mão o relatório 
final do que acordamos. 

Por último, numa conversa com os Senadores 
e com os representantes dos trabalhadores que es-
tão aqui, conseguimos fazer pequena mudança ao 
excluirmos a responsabilidade do embarcador, por-
que, no projeto que veio para esta Casa, ele dava 
responsabilidade solidária para todos os demais se 
o motorista contratado não cumprir com o seu des-
canso ou não cumprir com a sua carga horária na-
quele período. Portanto, nas discussões que tivemos, 
chegamos à conclusão de excluir o embarcador por 
que ele não teria como fazer a fiscalização. Estaría-
mos dando poder ou atribuição àquele que não tem 
atribuição de cuidar dessa área, se ele está dentro 
do horário ou não. 

Assim, vamos seguir juntos na votação. 
O Senador Ricardo Ferraço ao ler, com certeza, 

fará essa diferenciação. 
Antes, porém, eu gostaria de deixar aqui regis-

trado que tivemos muito pouco tempo. Vejam bem: não 
são aqueles que o construíram – os Senadores Paulo 
Paim, Clésio Andrade, Ricardo Ferraço –, todos tiveram 
muito tempo para discutir o projeto, no entanto, hoje, 
ao chegar o projeto a esta Casa, ele ainda não havia 
sido distribuído, para podermos ter a certeza de tudo 
o que está escrito.

Mas os representantes dos trabalhadores, que 
aqui estão, fizeram um compromisso conosco de 
que se alguma coisa ainda não estiver de acordo 
ou for excessiva ao andamento do projeto lá na Câ-
mara, eles serão os responsáveis para, juntamente 
conosco, conversarmos, na Câmara, e fazer algu-
mas mudanças.

Então, eu gostaria de deixar registrado isso por-
que sei que é um assunto que trará grandes mudan-
ças daqui para frente. Eu não sou contra as mudanças. 
Acho que os nossos motoristas precisam ter o seu 
tempo de descanso, porque esse mesmo motorista, 
que algum patrão, algum comandante o fizer trabalhar 
um pouco a mais, poderá ser o mesmo motorista que 

vai bater em um carro nosso ou no de um filho nosso 
e nos matar ali na frente.

Portanto, não estamos aqui discutindo o tempo de 
trabalho e de descanso, mas, sim, algumas responsa-
bilidades que foram colocadas, que me deixaram em 
dúvida sobre se é nesse local essa responsabilidade. 
Mas, ficou aqui acordado, então, que, na Câmara, os 
representantes farão alguns ajustes necessários.

Meus cumprimentos a todos. 
Vamos seguir juntos na votação.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Com a palavra...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Srª Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Um momento, Senador. 
Vou conceder a palavra ao Relator, o Senador 

Paim, frente à observação feita pelo Senador Blairo, 
para o devido esclarecimento. E o Senador Crivella, 
com a mesma...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Como Re-
lator. Sem revisão do orador.) – Em primeiro lugar, 
já está resolvida a preocupação do nobre Senador. 
Quanto a esse termo, o Senador Ricardo Ferraço, na 
Comissão de Infraestrutura, já o adequou. Portanto, se 
houver alguma outra polêmica – embora entenda que 
se houver ela seja pequena –, como ele disse muito 
bem, dá para nós a ajustarmos ainda lá na Câmara 
dos Deputados.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Também, sendo aprovado, pode haver uma 
suplementação depois.

Com a palavra, o Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Senadora 
Presidenta da Mesa, apenas para reafirmar o meu voto 
a favor do projeto. É claro que eu gostaria que fosse 
ainda melhor, como disse o Senador Demóstenes, mas 
diversas forças não permitiram.

De qualquer maneira, quero lembrar que se fosse 
escolher uma profissão hoje que toma mais tempo da 
vida do trabalhador, eu diria que é a dos motoristas. 
Os motoristas de táxi, às vezes, ficam dias sem ir para 
casa, dormindo no assento do carro, para poderem 
ter o número de passageiros que lhes permita uma 
renda suficiente; os motoristas de caminhão trafegam 
dia e noite, às vezes, como já vimos, tomando remé-
dios para continuarem acordados. Nós precisamos – 
estamos devendo isso há muito tempo – regularizar 
essa profissão.

Quero lembrar também que, no caso de outros 
trabalhadores que trabalham muito, eles sofrem ris-
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cos de saúde, de morte. Mas, no caso dos motoristas 
é mais grave, pois eles correm risco de morte e de 
saúde, mas as pessoas ao redor também correm. O 
motorista não apenas se sacrifica ao trabalhar mais do 
que deve, mas ele sacrifica também pedestres e outros 
motoristas e passageiros de outros veículos que termi-
nam sendo vitimados por acidentes, que poderiam ter 
sido evitados se tivéssemos feito uma lei como essa 
há muitos anos. 

Por isso, o meu apoio ao que foi feito. 
Quero parabenizar o Relator, parabenizar o Se-

nador Paim, e dizer que, com muita satisfação, voto 
favoravelmente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Srª Presidente,...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada. 

Pois não, quem fala? (Pausa.)
Senador Cassol quer se inscrever? (Pausa.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

O Senador Inácio Arruda.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Srª Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Senador Cassol, quer se inscrever?
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Srª Pre-

sidente, quero, aqui, fortalecer nosso relator, especial-
mente também...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador, tem uma lista. V. Exª quer se inscrever?

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Pode 
colocar o meu nome. Achei que a palavra fosse minha.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O farei; estou colocando. 

Obrigada.
Com a palavra o Senador Aloysio Nunes.
Inscritos os Senadores Inácio Arruda e Eunício 

também. 
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, geralmente sou muito avesso aos projetos 
que regulamentam profissões porque, salvo raríssimas 
exceções, nada acrescentam de bom para os profissio-
nais. Criam os conselhos, que cobram depois anuida-
des; o recém-formado se filia ao conselho; depois de 
algum tempo, vê que aquilo não lhe acrescenta direito 
algum, deixa de pagar o conselho e é acionado perante 
a Justiça Federal. Um terço das ações que tramitam 
na Justiça Federal de Primeiro Grau são exatamente 
ações que advêm de cobranças de anuidades atrasa-
das de conselhos.

Mas esse projeto não. Esse projeto se reveste 
do mais alto interesse público, além de ser um projeto 

que vem criar condições de maior segurança, de maior 
qualidade no trabalho dos motoristas profissionais. 

Hoje em dia os motoristas são obrigados a en-
frentar condições de trabalho extremamente adversas 
em estradas em péssimas condições e suportando 
uma carga horária que lhes é imposta pelo patronato, 
de tal forma que o seu salário nos remete àquele fil-
me “O Salário do Medo”, que conta a história de um 
motorista de caminhão que foi obrigado a dirigir um 
caminhão carregado de nitroglicerina numa estrada 
perigosíssima. Na verdade, esse é o salário do medo. 
Muitos motoristas extrapolam qualquer limite de sua 
capacidade de discernimento, de sua força física, para 
poderem entregar a carga na hora aprazada. 

Esse projeto surge de um bom entendimento, de 
um entendimento saudável entre patrões e emprega-
dos, para que nós tenhamos estradas mais seguras 
e vidas resguardadas, não apenas as dos motoristas, 
mas também as daqueles que trafegam pelas estra-
das brasileiras.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Compartilho as palavras tão sensíveis de V. 
Exª, Senador Aloysio Nunes.

Com a palavra o Senador Ferraço.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revi-

são do orador.) – Srª Presidenta, o Senador Ferraço 
teve de ir a uma audiência no Ministério, e me deixou 
respondendo por ele se necessário fosse. 

Ele apenas pediu-me que registrasse a presença 
do Sr. Omar José Gomes, que tem mais de 90 anos, e 
há 40 anos persegue a regulamentação da profissão 
de Motorista de Transportes Terrestres. Se o Sr. Omar 
puder se levantar (Pausa.) Ele é o Presidente da Con-
federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes 
Terrestres. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Muito bem-vindo! Hoje será o grande dia de 
comemoração.

Com a palavra o Senador Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Presidenta, primeiro 
quero parabenizar tanto o Senador Ferraço quanto o 
Senador Paulo Paim. 

Eu diria, Senador Paulo Paim, que a coisa mais 
importante é exatamente o novo conceito, inclusive 
discutido pelos trabalhadores por ocasião da aprecia-
ção desse projeto. A preocupação não era exclusiva 
com a atividade, ainda que o centro fosse exatamen-
te levantar como criar condições para o exercício de 
uma das profissões mais difíceis, até pela tarefa, pela 
proeza, pela prestação do serviço. Os trabalhadores 
foram magnânimos ao se aproveitarem de um projeto 
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que trata da regulamentação da profissão e discutir, 
efetivamente – é bom lembrar a participação do De-
putado Tarcísio Zimmermann, hoje Prefeito de Novo 
Hamburgo –, como introduzir, meu caro Senador Blai-
ro Maggi, algumas questões relativas à prestação do 
serviço e a relação dele com a sociedade. Portanto, 
inseriram-se nesse contexto e transformaram esse 
projeto num verdadeiro projeto conceitual, que se en-
caixa nesse novo momento que estamos vivendo aqui 
de debate sobre a questão da mobilidade urbana. É 
por isto que nós queremos a aprovação do projeto de 
mobilidade urbana, Senador Acir, porque mobilidade 
não trata só, e somente só, dos instrumentos utiliza-
dos para a mobilidade, seja o material rodante ou seja 
as vias públicas. 

Mas nós temos que discutir mobilidade para o ci-
dadão, mobilidade enquanto instrumento de cidadania. 
É isso que os motoristas inclusive conquistam no dia de 
hoje aqui. Essa matéria regulamenta a profissão, mas 
vai além, conceituando, de uma vez por todas, essa 
nova relação entre um profissional do volante, entre 
um servidor, que é isso que o motorista é na prática, 
um servidor público, que presta serviço ao público, e 
a própria questão no que diz respeito ao conceito do 
exercício dessa nobre profissão.

Por isso, parabéns ao Senador Paim, ao Sena-
dor Ferraço e ao nosso ex-companheiro de Congresso 
Tarcísio Zimmermann. 

Muito obrigado. 
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Com a palavra o Senador Petecão. 
Senador Petecão com a palavra.
Senador Petecão, com a palavra V. Exª.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Presidenta Marta, 
é mais no sentido também de parabenizar o Senador 
Clésio, o Senador Paim e o Senador Ferraço, e a De-
putada Federal Jô, que está aqui no plenário da nossa 
Casa, pelo empenho que tiveram em trazer ao Plená-
rio desta Casa, para que pudéssemos votar hoje, um 
projeto que, com certeza, irá ajudar, e muito, a profis-
são de motorista.

Esta Casa, há dois meses votou o projeto dos 
taxistas – que ajudou –, mas é preciso avançar mais. 
No projeto dos taxistas nós não cuidamos da aposenta-
doria, portanto, hoje, penso que, aqui, estamos dando 
um grande passo. 

E, de minha parte, queria aqui já prestar apoio, 
em nome do nosso partido, o PSD, da nossa Líder Ká-
tia Abreu, que não está em plenário, mas já estamos 
prestando o nosso apoio e o nosso voto a esse projeto.

Parabéns!

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com a palavra o Senador Cassol. 

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Para discu-
tir. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Srª Presidente. 

Quero aqui, com imensa satisfação, cumprimentar 
os nobres colegas e dizer que a regulamentação de 
profissão de motorista vem ao encontro exatamente 
dessa classe que percorre os quatro cantos do Brasil e 
quase sempre não tem hora para nada, especialmen-
te quando a regulamentamos, dando oportunidade a 
esses profissionais. 

Muitos de nós aqui nesta Casa, a exemplo da 
minha pessoa,

Eu já fui motorista de caminhão e rodei por este 
Brasil afora, na época em que amanhecíamos no volan-
te e anoitecíamos no volante. Mas, ao mesmo tempo, 
com o passar dos anos e com a movimentação das 
rodovias, muitas delas de péssima qualidade, houve 
aumento de acidentes. E muito dos motoristas que têm 
na verdade utilizado o arrebite, têm utilizado também 
outros remédios para poder aguentar mais o trabalho, 
muitas vezes para pagar a prestação, feita num banco, 
numa instituição financeira, para poder cumprir com 
sua obrigação do dia a dia.

Com certeza esse projeto vai ao encontro da es-
trutura das empresas, da estrutura dos comerciantes, 
mas, ao mesmo tempo, sei que ele vai ao encontro 
desses profissionais, que estão buscando, na verda-
de, ser proprietários.

Então, o que for possível para viabilizar os projetos 
dessa categoria, sempre vai contar com o meu voto.

Obrigado!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigado, Senador Cassol.
Nós temos inscritos ainda o Senador Inácio, o Se-

nador Eunício, o Senador Cássio, o Senador Wellington 
e a Senadora Lúcia Vânia.

Com a palavra o Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
primeiro, quero cumprimentar o nosso colega Senador 
Paim e também o nosso colega Tarcísio Zimmermann 
pela iniciativa, os nossos companheiros e colegas aqui 
do Senado que trabalharam articuladamente para po-
der garantir que a regulamentação de uma profissão 
tão importante pudesse chegar a termo.

Nós podemos ver como é importante regulamentar 
profissões no Brasil. Não se pode deixar de fora uma 
profissão de regulamentação. São 40 anos de luta do 
nosso colega, caminhoneiro, que ali está. Eu não sabia 
que o nosso ex-Governador também era caminhoneiro. 
Parece mesmo um grande caminhoneiro, dirigiu muito 
caminhão por aí.
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Então, é muito significativo e muito importante 
que os motoristas consigam garantir a regulamenta-
ção da sua profissão. E daqui a pouco vamos tratar de 
outras profissões, para que possamos também regu-
lamentá-las aqui, no Congresso Nacional, no Senado 
da República.

Destaco o esforço de uma Parlamentar, de uma 
Deputada Federal, Jô Moraes, aqui ao lado de Clésio 
Andrade. Os dois, o capital e o trabalho, digamos as-
sim, juntos nessa busca de harmonizar essa grande 
atividade.

Então, a Jô lidera essa Frente Parlamentar dos 
caminhoneiros e das caminhoneiras, porque já temos 
caminhoneiras no Brasil, e dos motoristas e das mo-
toristas brasileiras.

Acho que é muito importante que nós possamos 
honrar esse compromisso que a Frente Parlamentar 
assumiu com a categoria.

Aproveito, Srª Presidente, também para regis-
trar minha posição nas votações anteriores com o 
meu favorável, mesmo votações secretas. A minha 
opinião é a de que eram todas pessoas que mere-
ciam o nosso apoio. Então, gostaria que V. Exª re-
gistrasse o meu posicionamento frente às votações 
que nós tivemos.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Está registrada a sua não presença nas vota-
ções anteriores.

Com a palavra o Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, eu quero me juntar ao Sena-
dor Ricardo Ferraço e ao Senador Paulo Piam nesta 
noite, já memorável, quando aqui regulamentamos a 
profissão dos caminhoneiros. 

Há pouco tempo, com a anuência, com a presença 
e com trabalho de V. Exª, Senadora Marta Suplicy, nós 
estivemos também registrando e aprovando a profissão 
de motorista taxista em todo o Brasil. E agora também 
damos oportunidade a uma categoria importante de 
homens que, diuturnamente, transportam mercadorias 
pelo Brasil inteiro. 

Portanto, as minhas homenagens aos motoristas 
do Brasil inteiro.

Parabenizo o Senador Ricardo Ferraço, que foi 
o Relator nas Comissões; o Senador Paulo Paim, que 
tem feito um trabalho intenso em relação à defesa 
dos trabalhadores. Aproveito a oportunidade, Clésio, 
para cumprimentar a nossa querida Deputada Jô, que 
sempre realizou um trabalho importante nessa área e 
que é a Presidente da Frente Parlamentar que defen-
de essa categoria.

Portanto, aproveito também a oportunidade para 
registrar que nas últimas votações acompanhei a po-
sição do meu Partido, porque estava numa audiência 
fora do plenário do Senado.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Está registrado, Senador Eunício.
Com a palavra o Senador Cássio.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Presidenta Mar-
ta, Srªs e Srs. Senadores, apenas para somar a minha 
palavra, neste instante, de felicitações ao esforço de 
negociação e ao resultado final desse entendimento 
promovido pelo Senador Paulo Paim, pelo Senador 
Clésio Andrade, pelo Senador Ricardo Ferraço, tam-
bém pela Deputada Jô, que acabo de descobrir minha 
conterrânea – fico profundamente honrado com essa 
ligação telúrica. E também aduzir os cumprimentos 
na pessoa de Omar José Gomes, que durante toda 
a sua vida lutou, talvez, para viver este instante. E o 
Senado da República, Omar, presta-lhe neste instante 
esta homenagem, em nome da sua trajetória de luta, 
de sua dedicação à causa de todos os trabalhadores 
de transporte terrestre do nosso País. E as felicitações, 
claro, aos motoristas, que conquistam, neste instante, 
algo que será de grande importância para a vida de 
cada um deles. Os motoristas transportam este Bra-
sil de Norte a Sul, de Leste a Oeste, nas cargas, nas 
pessoas, nos indivíduos. 

O Senado da República, com absoluta certeza, 
aprova, neste instante – e não há dúvida quanto à 
aprovação –, o resultado desse esforço de entendi-
mento. E a Paraíba também se sente lisonjeada, feliz, 
na pessoa do Deputado Carlos Dunga, que sempre 
lutou pelos motoristas. 

Aqui falo também em nome do Senador Suplente 
Carlos Dunga, Senador Suplente de Cícero Lucena, 
que se aqui estivesse presente também daria seu voto 
em apoio a essa iniciativa.

Felicitações a todos por essa importante con-
quista.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador.

Com a palavra o Senador Wellington. Depois, a 
Senadora Lúcia Vânia, o Senador Acir e o Senador 
Jayme. 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, se-
rei breve. 

Apenas quero aqui comemorar esse entendimen-
to, que envolveu um longo debate, desde 2007, com a 
Confederação Nacional do Transporte e a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, 
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que resultou nesse projeto que cuida da regulamenta-
ção dos motoristas de transporte de passageiros em 
geral, transportes de cargas, transportes de trator de 
roda e outros equipamentos para estradas. Ele garante 
o adicional de penosidade e o direito à aposentadoria 
especial, enfim.

Então, quero aqui parabenizar o Senador Paulo 
Paim e o Senador Ferraço, que apresentaram os seus 
relatórios, e manifestar apoio e principalmente parabe-
nizar todos esses trabalhadores do Brasil inteiro, que 
prestam relevantes serviços ao nosso País, e, com 
carinho especial, os do meu Piauí.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Wellington.

Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para 

discutir. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, a exemplo do que já fizeram 
os colegas Senadores, quero também me juntar a eles 
nessa homenagem que fazemos hoje aos motoristas 
de todo o País, dizendo que mais uma conquista foi 
obtida hoje com esse projeto, embora saibamos que 
ele ainda pode sofrer outras modificações, mas já é 
um grande avanço.

Quero aqui cumprimentar de forma muito espe-
cial o Senador Ferraço pela sua determinação, pela 
sua paciência e, acima de tudo, pelo seu poder de 
articulação, ouvindo cada setor e definindo-se por um 
projeto que foi possível neste momento. 

Quero também me juntar ao Senador Paim, que é 
um grande batalhador das causas trabalhistas no País 
e que tem obtido nesta Casa conquistas importantes. 
Acredito que o Senador Paim tem contribuído muito 
para melhorar as relações de trabalho aqui, principal-
mente após o processo de redemocratização. 

Portanto, Senado Paim, mais uma vez, meus 
cumprimentos pela sua luta e pelo sucesso da sua 
articulação.

Quero também cumprimentar o Clésio pela sua 
eficiência na Comissão de Infraestrutura, pedindo que 
fosse colocada em regime de urgência. 

A soma desses Senadores todos que saíram à 
frente resultou nesta grande conquista desta noite de 
hoje. 

Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Parabéns pelas palavras tão justas, Senado-
ra Lúcia Vânia.

Com a palavra o Senador Acir.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, só 
para registrar o meu apoio a esse projeto que eu en-
tendo que é muito importante para os nossos motoris-

tas brasileiros. Eu conheço os motoristas muito bem. 
De Norte a Sul deste nosso País, trabalho com esses 
motoristas desde há muito tempo. 

Fico contente em ajudar esta Casa a aprovar um 
projeto importante para essa categoria, que precisa de 
apoio, precisa realmente que todos nós olhemos por ela. 

Cumprimento o Senador Ferraço, o Senador Paim, 
o Senador Clésio pela condução dos trabalhos. Mas 
os meus cumprimentos, em especial, aos nossos mo-
toristas brasileiros, que merecem todo o nosso apoio 
e todo o nosso carinho.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Acir.
Com a palavra o Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, eu 
quero também me somar aos demais Senadores aqui 
que já manifestaram o seu apoio em relação à regu-
lamentação da profissão de motorista, à medida que, 
como Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, 
eu tive o privilégio de participar, de forma bastante 
exaustiva, da discussão e tive a primazia de designar 
o Senador Paulo Paim como Relator dessa matéria na 
comissão que eu presido, que busca a regulamentação 
das profissões no Brasil. 

Há poucos dias, nós regulamentamos a profissão 
de taxista, e o Relator foi o Senador Eunício Oliveira. 

Desta feita, eu entendo que a regulamentação 
dessa profissão é mais do que justa. Eu estou conven-
cido de que os motoristas que trafegam nas rodovias 
deste País são verdadeiros abnegados, diante não só 
da precariedade das nossas rodovias como também 
da falta de segurança. 

De maneira que eu quero aqui me associar ao 
ilustre Senador Ricardo Ferraço, ao ilustre e valoroso 
Senador Clésio Andrade, que buscou a negociação, 
como também ao nosso professor, mestre, que sem-
pre defende a classe trabalhadora brasileira, que é o 
Senador Paulo Paim. 

Quero cumprimentar essa classe laboriosa dos 
nossos motoristas na certeza de que estarão contri-
buindo, como sempre contribuíram, para o desenvol-
vimento, para o progresso do nosso País. 

Esta é a nossa mensagem, que certamente é 
importante para estimular aqueles que contribuem, 
com certeza, para o transporte não só de pessoas, 
de produtos da nossa indústria, da nossa agricultura, 
mas porque são essas pessoas que constroem essa 
grande Nação, que é o nosso Brasil.

Parabéns Senador Paulo Paim, parabéns Se-
nador Clésio Andrade, Senador Ricardo Ferraço, 
como também à nossa valorosa Deputada Jô, que 
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é uma grande batalhadora, que luta por classes tão 
importantes, como é a classe dos motoristas do 
nosso País. 

Parabéns!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

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

SC. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Veja bem 
a repercussão, Senadora Marta Suplicy. Há pouco, do 
oeste catarinense, na fronteira com a Argentina, um 
grupo de motoristas profissionais reunidos está acom-
panhando esta sessão e me ligaram, perguntando se 
realmente estava acontecendo essa sessão. É verda-
de. Hoje estão reconhecendo a classe que transporta 
o progresso Brasil afora. Estão felizes, e está havendo 
repercussão no Brasil inteiro, de Norte a Sul, de Leste 
a Oeste, e não há por que não nos somarmos a esse 
movimento, a essa grandiosidade do dia de hoje, ao 
Clésio Andrade, ao Paim, ao Ferraço, enfim, a todos 
nós e ao transporte brasileiro.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Com a palavra o Senador Romero Jucá, 
último inscrito.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, 
Srªs e Srs. Senadores, realmente este é um momen-
to importante. Construímos um entendimento com 
as lideranças do Governo, com os Senadores, com 
o Senador Paim, Senador Clésio Andrade, Senador 
Ricardo Ferraço, diversos Senadores e Senadoras 
que interagiram para que pudéssemos regulamentar 
a profissão de motorista.

Como foi lembrado aqui, este ano regulamen-
tamos a profissão de taxistas e agora estamos regu-
lamentando a profissão de motoristas, no sentido de 
preservar as condições de trabalho e efetivamente 
prestar melhor serviço à sociedade.

Então, estamos acompanhando esse entendi-
mento, encaminhando o voto favorável.

Quero fazer o registro final: a Mesa do Senado 
encaminhou para sanção o projeto de mobilidade ur-
bana, PLC nº 166/10, após a CCJ referendar as emen-
das de redação.

Então, como foi tratado aqui a questão da mo-
bilidade urbana, é importante registrar que estamos 
encaminhando, o Senado está encaminhando ao Go-
verno, para que possa ser sancionado o projeto de 
mobilidade urbana, que melhora as condições das 
cidades brasileiras.

Muito obrigado,Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Encerrada a discussão.

É com prazer que comento que foram 20 Sena-
dores e Senadoras inscritos, todos louvando o projeto. 
Aproveito para parabenizar os Senadores Ferraço e 
Paim e a nossa Deputada Jô Moraes pela capacida-
de de articulação e a presença também – o Senador 
Clésio também – de alguém que lutou a vida inteira 
pela aprovação do projeto.

Encerrada a discussão, passamos à votação.
Há sobre a mesa requerimento de preferência 

do substitutivo.

REQUERIMENTO
Nos termos do art. 311, IV, do Regimento Interno, 

requeiro preferência para votação do substitutivo ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 319, de 2009.

Assinado: Senador Paulo Paim.

É o seguinte o requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 1.541, DE 2011

Preferência para Substitutivo a fim de 
ser apreciado antes do Projeto.

Nos termos do art. 311, inciso IV do Regimento 
Interno, requeiro preferência para votação do Substi-
tutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 319, de 2009.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2011. – 
Senador Paulo Paim.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Em votação o requerimento.

Os Senadores e as Senadoras que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Em votação o substitutivo, em turno único.
Os Senadores que são a favor, e as Senadoras, 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o 

projeto e as emendas.
Passa-se ao turno suplementar, tendo em vista 

que a matéria está em regime de urgência.
Discussão em turno suplementar. 
Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-

mento da discussão.
Há mais algum Senador que deseja discutir? 

(Pausa.)
Não havendo ninguém mais interessado na dis-

cussão, está encerrada, sem emendas. 
O substitutivo é dado como definitivamente ado-

tado, sem votação, nos termos do art. 284 do Regi-
mento Interno. 

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:
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PARECER Nº 1.397, DE 2011 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Substitutivo do Se-
nado ao Projeto de Lei da Câmara n° 319, 
de 2009 (n° 99, de 2007, na Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n° 319, de 2009 (n° 99, de 2007, na Casa de origem), 
que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista.

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de dezem-
bro de 2011.

ANEXO AO PARECER N° 1.397, DE 2011

Redação final do Substitutivo do Se-
nado ao Projeto de Lei da Câmara n° 319, 
de 2009 (n° 99, de 2007, na Casa de ori-
gem).

Dispõe sobre o exercício da profissão 
de motorista, altera a Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-
-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, a Lei 
n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, a Lei 
n° 10.233, de 5 de junho de 2001, a Lei n° 
11.079 de 30 de dezembro de 2004, e a Lei 
n° 12.023, de 27 de agosto de 2009, para 
regular e disciplinar a jornada de trabalho 
e o tempo de direção do motorista profis-
sional, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É livre o exercício da profissão de motoris-

ta profissional, atendidas as condições e qualificações 
profissionais estabelecidas nesta Lei.

Parágrafo único. Integram a categoria profissio-
nal de que trata esta Lei os motoristas profissionais 
de veículos automotores cuja condução exija forma-
ção profissional e que exerçam a atividade mediante 
vínculo empregatício, nas seguintes atividades ou ca-
tegorias econômicas:

I – transporte rodoviário de passageiros;
II – transporte rodoviário de cargas;
III – transporte executado por motoristas como cate-

goria diferenciada, que, de modo geral, atuem 
nas diversas atividades ou categorias econô-
micas;

IV – operadores de trator de roda, de esteira ou misto 
ou equipamento automotor e/ou destinado à mo-
vimentação de cargas que atuem nas diversas 
atividades ou categorias econômicas.

Art. 2° São direitos dos motoristas profissionais, 
além daqueles previstos no Capítulo II do Título II e 
no Capítulo II do Título VIII da Constituição Federal:

I – ter acesso gratuito a programas de formação e 
aperfeiçoamento profissional, em cooperação 
com o poder público;

II – contar, por intermédio do Sistema Único de Saúde 
(SUS), com atendimento profilático, terapêutico 
e reabilitador, especialmente em relação às en-
fermidades que mais os acometam, consoante 
levantamento oficial, respeitado o disposto no 
art. 162 da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 
1° de maio de 1943;

III – não responder perante o empregador por prejuízo 
patrimonial decorrente da ação de terceiro, res-
salvado o dolo ou a desídia do motorista, nesses 
casos mediante comprovação, no cumprimento 
de suas funções;

IV – receber proteção do Estado contra ações crimi-
nosas que lhes sejam dirigidas no efetivo exer-
cício da profissão;

V – jornada de trabalho e tempo de direção controla-
dos de maneira fidedigna pelo empregador, que 
poderá valer-se de anotação em diário de bordo, 
papeleta ou ficha de trabalho externo, nos termos 
do § 3° do art. 74 da CLT, ou de meios eletrôni-
cos idôneos instalados nos veículos, a critério 
do empregador.

Parágrafo único. Aos profissionais motoristas em-
pregados, referidos nesta Lei, é assegurado o benefi-
cio de seguro obrigatório, custeado pelo empregador, 
destinado à cobertura dos riscos pessoais inerentes 
às suas atividades, no valor mínimo correspondente 
a 10 (dez) vezes o piso salarial de sua categoria ou 
em valor superior fixado em convenção ou acordo co-
letivo de trabalho.

Art. 3° O Capítulo I do Título III da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-
-Lei n° 5.452 de 1° de maio de 1943, passa a vigorar 
acrescido da seguinte Seção IV-A:
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“TÍTULO III
 ..............................................................
CAPÍTULO I
 ..............................................................
Seção IV-A
Do serviço do Motorista Profissional
Art. 235-A. Ao serviço executado por mo-

torista profissional aplicam-se os preceitos 
especiais desta Seção.

Art. 235-B. São deveres do motorista 
profissional:

I – estar atento às condições de segu-
rança do veículo;

II – conduzir o veículo com perícia, pru-
dência, zelo e com observância aos princípios 
de direção defensiva;

III – respeitar a legislação de trânsito e, 
em especial, as normas relativas ao tempo de 
direção e de descanso;

IV – zelar pela carga transportada e pelo 
veículo;

V – colocar-se à disposição dos órgãos 
públicos de fiscalização na via pública;

VI – cumprir regulamento patronal que 
discipline o tempo de direção e de descanso;

VII – submeter-se a teste e a programa 
de controle de uso de droga e de bebida alco-
ólica, instituído pelo empregador, com ampla 
ciência do empregado.

Parágrafo único. A inobservância do dis-
posto no inciso VI e a recusa do empregado 
em submeter-se ao teste e a programa de 
controle de uso de droga e de bebida alcoóli-
ca previstos no inciso VII serão consideradas 
infração disciplinar, passível de penalização 
nos termos da lei.

Art. 235-C. A jornada diária de trabalho do 
motorista profissional será a estabelecida na 
Constituição Federal ou mediante instrumentos 
de acordos ou convenção coletiva de trabalho.

§ 1° Admite-se a prorrogação da jorna-
da de trabalho por até 2 (duas) horas extra-
ordinárias.

§ 2° Será considerado como trabalho efe-
tivo o tempo que o motorista estiver à dispo-
sição do empregador, excluídos os intervalos 
para refeição, repouso, espera e descanso.

§ 3° Será assegurado ao motorista pro-
fissional intervalo mínimo de 1 (uma) hora para 
refeição, além de intervalo de repouso diário 
de 11 (onze) horas a cada 24 (vinte e quatro) 
horas e descanso semanal de 35 (trinta e cin-
co) horas.

§ 4° As horas consideradas extraordiná-
rias serão pagas com acréscimo estabelecido 
na Constituição Federal ou mediante instru-
mentos de acordos ou convenção coletiva de 
trabalho.

§ 5° À hora de trabalho noturno, aplica-
-se o disposto no art. 73 desta Consolidação.

§ 6° O excesso de horas de trabalho rea-
lizado em um dia poderá ser compensado, pela 
correspondente diminuição em outro dia, se 
houver previsão em instrumentos de natureza 
coletiva, observadas as disposições previstas 
nesta Consolidação.

§ 7° O intervalo interjornada poderá ser 
reduzido em até 2 (duas) horas, mediante pre-
visão em convenção e acordo coletivo, desde 
que compensado no intervalo intra ou interjor-
nada subsequente.

§ 8° São consideradas tempo de espe-
ra as horas que excederem a jornada normal 
de trabalho do motorista de transporte rodo-
viário de cargas que ficar aguardando para 
carga ou descarga do veículo no embarcador 
ou destinatário ou para fiscalização da mer-
cadoria transportada em barreiras fiscais ou 
alfandegárias, não sendo computadas como 
horas extraordinárias.

§ 9° As horas relativas ao período do tem-
po de espera serão indenizadas com base no 
salário-hora normal acrescido de 30% (trinta 
por cento).

Art. 235-D. Nas viagens de longa dis-
tância, assim consideradas aquelas em que 
o motorista profissional permanece fora da 
base da empresa, matriz ou filial e de sua re-
sidência por mais de 24 (vinte e quatro) horas, 
serão observados:

I – intervalo mínimo de 30 (trinta) minu-
tos para descanso a cada 4 (quatro) horas de 
tempo ininterrupto de direção, podendo ser 
fracionados o tempo de direção e o de inter-
valo de descanso, desde que não completadas 
as 4 (quatro) horas ininterruptas de direção;

II – intervalo mínimo de 1 (uma) hora 
para refeição, podendo coincidir ou não com 
o intervalo de descanso do inciso I;

III – repouso diário do motorista obriga-
toriamente com o veículo estacionado, poden-
do ser feito em cabine leito do veículo ou em 
alojamento do empregador, do contratante do 
transporte, do embarcador ou do destinatário 
ou em hotel, ressalvada a hipótese da direção 
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em dupla de motoristas prevista no § 6 ° do 
art. 235-E.

Art. 235-E. Ao transporte rodoviário de 
cargas em longa distância, além do previsto 
no art. 235-D, serão aplicadas regras confor-
me a especificidade da operação de transpor-
te realizada.

§ 1° Nas viagens com duração superior 
a 1 (uma) semana, o descanso semanal será 
de 36 (trinta e seis) horas por semana traba-
lhada ou fração semanal trabalhada, e seu 
gozo ocorrerá no retorno do motorista à base 
(matriz ou filial) ou em seu domicílio, salvo se 
a empresa oferecer condições adequadas para 
o efetivo gozo do referido descanso.

§ 2° É permitido o acúmulo de descanso 
semanal, desde que não ultrapasse 108 (cento 
e oito) horas, devendo, pelo menos uma vez 
ao mês, coincidir com o domingo.

§ 3° É permitido o fracionamento do des-
canso semanal em 30 (trinta) horas mais 6 (seis) 
horas a serem cumpridas na mesma semana e 
em continuidade de um período de repouso diário.

§ 4° O motorista fora da base da empresa 
que ficar com o veículo parado por tempo supe-
rior à jornada normal de trabalho fica dispensado 
do serviço, exceto se for exigida permanência 
junto ao veículo, hipótese em que o tempo ex-
cedente à jornada será considerado de espera.

§ 5° Nas viagens de longa distância e 
duração, nas operações de carga ou descar-
ga e nas fiscalizações em barreiras fiscais ou 
aduaneira de fronteira, o tempo parado que 
exceder a jornada normal será computado 
como tempo de espera e será indenizado na 
forma do § 9° do art. 235-C.

§ 6° Nos casos em que o empregador 
adotar revezamento de motoristas trabalhan-
do em dupla no mesmo veículo, o tempo que 
exceder a jornada normal de trabalho em que 
o motorista estiver em repouso no veículo em 
movimento será considerado tempo de reser-
va e será remunerado na razão de 30% (trinta 
por cento) da hora normal.

§ 7° É garantido ao motorista que traba-
lha em regime de revezamento repouso diário 
mínimo de 6 (seis) horas consecutivas fora do 
veículo em alojamento externo ou, se na cabi-
ne leito, com o veículo estacionado.

§ 8° É previsto o pagamento, em caráter 
indenizatório, de pernoite ao motorista fora da 
base da empresa, matriz ou filial, ou de sua resi-

dência, se não for disponibilizado dormitório pelo 
empregador, pelo embarcador ou pelo destinatário.

§ 9° Em caso de força maior, devidamente 
comprovado, a duração da jornada de trabalho do 
motorista profissional poderá ser elevada pelo tem-
po necessário para sair da situação extraordinária 
e chegar a um local seguro ou ao seu destino.

§ 10. Não será considerado como jor-
nada de trabalho, nem ensejará o pagamento 
de qualquer remuneração, o período em que 
o motorista ou o ajudante ficarem esponta-
neamente no veículo usufruindo do intervalo 
de repouso diário ou durante o gozo de seus 
intervalos intrajornadas.

§ 11. Nos casos em que o motorista te-
nha que acompanhar o veículo transportado 
por qualquer meio onde ele siga embarcado, e 
que a embarcação disponha de alojamento para 
gozo do intervalo de repouso diário previsto no 
§ 3° do art. 235-C, esse tempo não será consi-
derado como jornada de trabalho, a não ser o 
tempo restante, que será considerado de espera.

§ 12. Aplica-se o disposto no § 6° deste 
artigo ao transporte de passageiros de longa 
distância em regime de revezamento.

Art. 235-F. Convenção e acordo coletivo 
poderão prever jornada especial de 12 (doze) 
horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas 
de descanso para o trabalho do motorista, em 
razão da especificidade do transporte, de sazo-
nalidade ou de característica que o justifique.

Art. 235-G. É proibida a remuneração 
do motorista em função da distância percor-
rida, do tempo de viagem e/ou da natureza e 
quantidade de produtos transportados, inclu-
sive mediante oferta de comissão ou qualquer 
outro tipo de vantagem, se essa remuneração 
ou comissionamento comprometer a seguran-
ça rodoviária ou da coletividade ou possibilitar 
violação das normas da presente legislação.

Art. 235-H. Outras condições específicas 
de trabalho do motorista profissional, desde 
que não prejudiciais à saúde e à segurança 
do trabalhador, incluindo jornadas especiais, 
remuneração, benefícios, atividades acessórias 
e demais elementos integrantes da relação de 
emprego poderão ser previstas em convenções 
e acordos coletivos de trabalho, observadas 
as demais disposições desta Consolidação.”

Art. 4º O art. 71 da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 5°:
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“Art. 71.  ................................................
§ 5° Os intervalos expressos no caput e 

no § 1° poderão ser fracionados quando com-
preendidos entre o término da primeira hora 
trabalhada e o início da ultima hora trabalhada, 
desde que previsto em convenção ou acordo 
coletivo de trabalho, ante a natureza do ser-
viço e em virtude das condições especiais do 
trabalho a que são submetidos estritamente os 
motoristas, cobradores, fiscalização de campo 
e afins nos serviços de operação de veículos 
rodoviários, empregados no setor de transporte 
coletivo de passageiros, mantida a mesma re-
muneração e concedidos intervalos para des-
canso menores e fracionados ao final de cada 
viagem, não descontados da jornada.” (NR)

Art. 5° A Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997 
(Código de Trânsito Brasileiro), passa a vigorar acres-
cida do seguinte Capítulo III-A:

“CAPÍTULO III-A
Da Condução de Veículos por Moto-

ristas Profissionais
Art. 67-A. É vedado ao motorista pro-

fissional, no exercício de sua profissão e na 
condução de veículo mencionado no inciso II 
do art. 105 deste Código, dirigir por mais de 4 
(quatro) horas ininterruptas.

§ 1° Será observado intervalo mínimo 
de 30 (trinta) minutos para descanso, a cada 
4 (quatro) horas ininterruptas na condução 
de veículo referido no caput, sendo facultado 
o fracionamento do tempo de direção e do in-
tervalo de descanso, desde que não comple-
tadas 4 (quatro) horas contínuas no exercício 
da condução.

§ 2° Em situações excepcionais de ino-
bservância justificada do tempo de direção 
estabelecido no caput e desde que não com-
prometa a segurança rodoviária, o tempo de 
direção poderá ser prorrogado por até 1 (uma) 
hora, de modo a permitir que o condutor, o veí-
culo e sua carga cheguem a lugar que ofereça 
a segurança e o atendimento demandados.

§ 3° O condutor é obrigado a, dentro do 
período de 24 (vinte e quatro) horas, observar 
um intervalo de, no mínimo, 11 (onze) horas de 
descanso, podendo ser fracionado em 9 (nove) 
horas mais 2 (duas), no mesmo dia.

§ 4° Entende-se como tempo de direção 
ou de condução de veículo apenas o período 
em que o condutor estiver efetivamente ao vo-
lante de um veículo em curso entre a origem e 

o seu destino, respeitado o disposto no § 1°, 
sendo-lhe facultado descansar no interior do 
próprio veículo, desde que este seja dotado de 
locais apropriados para a natureza e duração 
do descanso exigido.

§ 5° O condutor somente iniciará viagem 
com duração maior que 1 (um) dia, isto é, 24 
(vinte e quatro) horas, após o cumprimento in-
tegral do intervalo de descanso previsto no § 3°.

§ 6° Entende-se como início de viagem, 
para os fins do disposto no § 5°, a partida do 
condutor logo após o carregamento do vei-
culo, considerando-se como continuação da 
viagem as partidas nos dias subsequentes 
até o destino.

§ 7° Nenhum transportador de cargas 
ou de passageiros, embarcador, consignatá-
rio de cargas, operador de terminais de carga, 
operador de transporte multimodal de cargas 
ou agente de cargas permitirá ou ordenará a 
qualquer motorista a seu serviço, ainda que 
subcontratado, que conduza veículo referido no 
caput sem a observância do disposto no § 5°.

§ 8° Respondem solidariamente com o 
transportador os agentes mencionados no § 
7°, com exceção feita àqueles identificados 
como embarcadores e/ou passageiros, pelas 
obrigações civis, criminais e outras previstas 
em lei, decorrentes da inobservância dos ho-
rários de descanso previstos neste artigo.

Art 67-B. O tempo de direção, de que 
trata o art. 67-A, será rigorosamente contro-
lado pelo condutor do veículo, mediante ano-
tação em diário de bordo ou por equipamen-
to registrador, instalado no veículo conforme 
regulamentação do Contran ou de órgão com 
a delegada competência legal.

Parágrafo único. O equipamento de que 
trata este artigo deverá funcionar de forma 
independente de qualquer interferência do 
condutor.

Art. 67-C. O motorista profissional, na 
condição de condutor, é responsável por con-
trolar o tempo de condução estipulado no art. 
67-A, com vistas à sua estrita observância.

Parágrafo único. O condutor do veículo 
responderá pela não observância dos perío-
dos de descanso estabelecidos no art. 67-A, 
ficando sujeito às penalidades daí decorrentes, 
previstas neste Código.

Art. 67-D. A guarda e a preservação das 
informações contidas no equipamento regis-
trador instantâneo inalterável de velocidade e 
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tempo são de responsabilidade do condutor 
até que o veículo seja entregue ao proprietário, 
ressalvada a hipótese de transporte de pas-
sageiros em viagens urbanas e semiurbanas 
em que a chave do equipamento estiver sob 
a guarda do empregador.

Art. 6° A Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997 
(Código de Trânsito Brasileiro), passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 145.  ..............................................
 ..............................................................
Parágrafo único. A participação em curso 

especializado previsto no inciso IV independe 
da observância do disposto no inciso III.” (NR)

“Art. 230.  ..............................................
 ..............................................................
XXIII – em desacordo com as condições 

estabelecidas no art. 67-A, relativamente ao tem-
po de permanência do condutor ao volante e aos 
intervalos para descanso, quando se tratar de ve-
ículo de transporte de carga ou de passageiros:

Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – retenção do ve-

ículo para cumprimento do tempo de descan-
so aplicável;

XXIV – sem equipamento ou livro, pape-
leta ou ficha de trabalho externo de controle de 
tempo de direção previsto no art. 67-B, quando 
se tratar de veículo de transporte de carga ou 
de passageiros:

Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – retenção do ve-

ículo para regularização.” (NR)
“Art. 259.  ..............................................
 ..............................................................
§ 3° Ao condutor identificado no ato da 

infração será atribuída pontuação pelas in-
frações de sua responsabilidade, nos termos 
previstos no § 3° do art. 257, excetuando-se 
aquelas praticadas por passageiro sob sua 
condução.” (NR)

“Art. 261.  ..............................................
 ..............................................................
§ 3° No caso de motorista no exercício da 

atividade profissional, a suspensão do direito 
de dirigir somente será aplicada quando o in-
frator atingir a contagem de 30 (trinta) pontos.

§ 4° Ao atingirem a contagem de 20 (vin-
te) pontos, os condutores de que trata o § 3° 
deverão submeter-se a curso de reciclagem, 

sem o qual a penalidade de suspensão do di-
reito de dirigir será aplicada de imediato.” (NR)

“Art. 310-A. Ordenar ou permitir o início 
de viagem de duração maior que 1 (um) dia, 
estando ciente de que o motorista não cum-
priu o período de descanso diário, conforme 
previsto no § 3° do art. 67-A.

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1 
(um) ano e multa.

Parágrafo único. Incorrerá na mesma 
pena aquele que, na condição de transportador 
de cargas, consignatário de cargas, operador 
de terminais de carga, operador de transpor-
te multimodal de cargas ou agente de cargas, 
concorrer para a prática do delito.”

Art. 7° O § 2° do art. 34-A da Lei n° 10.233, de 
5 de junho de 2001, passa a vigorar acrescido do se-
guinte inciso VI:

“Art. 34-A.  .............................................
 ..............................................................
§ 2° .......................................................
 ..............................................................
VI – nos casos de concessões de rodo-

vias, a exigência da construção de locais se-
guros, destinados a estacionamento de veícu-
los e descanso para os motoristas, situados a 
intervalos menores que 200 (duzentos) quilô-
metros entre si, incluindo área isolada para os 
veículos que transportem produtos perigosos, 
e em consonância com o volume médio diário 
de tráfego na rodovia.” (NR)

Art. 8° O art. 2° da Lei n° 11.079, de 30 de dezem-
bro de 2004, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5°:

“Art. 2°  ..................................................
 ..............................................................
§ 5° Não se aplicam as vedações do § 4° 

quando a celebração de contrato de parceria 
público-privada tiver por objeto a construção ou 
a implantação de pontos de parada em rodovias 
sob administração direta da União, dos Estados 
ou do Distrito Federal, para o estacionamento 
de veículos e descanso dos motoristas, na for-
ma prevista no inciso VI do § 2° do art. 34-A 
da Lei n° 10.233, de 5 de junho de 2001.” (NR)

Art. 9° As condições sanitárias e de conforto 
nos locais de espera dos motoristas de transporte de 
cargas em pátios do transportador de carga, embar-
cador, consignatário de cargas, operador de terminais 
de carga, operador intermodal de cargas ou agente de 
cargas, aduanas, portos marítimos, fluviais e secos, e 
locais para repouso e descanso, para os motoristas de 

DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL458



53622 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011

transporte de passageiros em rodoviárias, pontos de 
parada, de apoio, alojamentos, refeitórios das empre-
sas ou de terceiros terão que obedecer ao disposto nas 
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
e Emprego, dentre outras.

Art. 10. Os contratos de concessões de rodovias 
outorgadas anteriormente à entrada em vigor desta Lei 
deverão se adequar às disposições contidas no inciso 
VI do § 2° do art. 34-A da Lei n° 10.233, de 5 de junho 
de 2001, no prazo de 1 (um) ano, inclusive em relação 
ao seu consequente reequilíbrio econômico-financeiro.

Art. 11. Revoga-se o art. 3° da Lei n° 12.023, de 
27 de agosto de 2009.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, ressalvadas as disposições do art. 5°, que 
entrarão em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a 
data da publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Discussão da redação final. (Pausa.)

Não havendo mais necessidade de discussão, 
está encerrada. 

Votação. 
Os Senadores e as Senadoras que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria volta à Câmara dos Deputados. (Pal-

mas.)
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – Pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Pois não, Senador Demóstenes. 
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM 

– GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Há um 
acordo de lideranças para que a matéria, o segundo 
turno, que diz respeito ao diploma de jornalistas, seja 
votado no início do mês de fevereiro. Fica constando 
aqui que fizemos esse acordo. Continuarei votando 
contra, mas colocaremos em votação no início do mês 
de fevereiro, Senadora.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Pela 
ordem, Srª Presidente.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – E para acabar um pouco o calundu do Senador 
Antonio Carlos Valadares. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Acabar o quê?

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Calundu.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O que é isso?

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Calundu é uma expressão do Nordeste.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Presi-
dente Marta.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Petecão.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – É ape-
nas para aproveitar aqui a presença ainda do Líder do 
Governo, Senador Romero Jucá. O projeto que trata 
da volta do horário do povo do Acre, que foi aprovado 
aqui nesta Casa e encaminhado à Câmara Federal, já 
tramitou nas comissões e encontra-se na Casa Civil 
para que a nossa Presidenta Dilma possa sancionar. 
Esse é um projeto de fundamental importância para o 
povo acreano. E seria muito importante que pudésse-
mos virar o ano, entrar o ano de 2012 com esse projeto 
sancionado pela nossa Presidente Dilma.

Então fica aqui o apelo ao nosso Líder Romero 
Jucá para que possa intermediar essa conversa. Já 
tivemos uma conversa com a Ministra Ideli, já pedi-
mos que desse prioridade para esse projeto, porque 
temos recebido uma cobrança muito grande do nos-
so povo, que espera com ansiedade a devolução do 
nosso horário.

Obrigado, Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Srª 

Presidenta, nós vamos entrar em contato com a Casa 
Civil e vamos procurar agilizar a sanção desse projeto 
por que tanto lutou o Senador Petecão.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 84, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 84, de 2004 (nº 7.398/2002, 
na Casa de origem, do Deputado Aloysio Nunes 
Ferreira), que altera o art. 9º da Lei nº 9.434, de 
4 de fevereiro de 1997 (Procedimentos e docu-
mentos relativos à petição solicitando autoriza-
ção judicial para doação de tecidos, órgãos ou 
partes do corpo vivo, por pessoa que não seja 
cônjuge ou parente consanguíneo do receptor).

Pareceres sob os nºs 419 e 420, de 2010, 
das comissões:

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Va-
ladares, favorável, nos termos da Emenda nº 
1-CCJ, que oferece; e

– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Roberto Cavalcanti, favorável, nos 
termos da Emenda no 2-CAS (Substitutivo), 
que oferece.

Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
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Discussão do projeto e das emendas, em turno 
único. (Pausa.)

Algum Senador quer discutir?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Sim.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

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

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Apenas assi-
nalar que, com respeito ao projeto que regulamenta a 
profissão dos motoristas, atendendo à solicitação do 
Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de São 
Paulo, apresentei requerimento para desapensar as 
proposições, de maneira a poder ser votado mais ra-
pidamente. Obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Prorrogo a sessão pelo tempo necessário. 

Em relação ao projeto que está em discussão, 
que é o nº 84, de autoria do Deputado Aloysio Nunes, 
na origem, vamos votar agora a Emenda nº 2 da CAS, 
que é um Substitutivo que tem preferência regimental.

Para encaminhar a votação concedo a palavra...
Há algum Senador interessado; se não, nós pros-

seguimos.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o Projeto 

e a Emenda nº 1-CCJ.

É o seguinte o substitutivo aprovado:

EMENDA Nº 2 – CAS (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 84, DE 2004

Altera a Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro 
de 1997, que dispõe sobre a remoção de 
órgãos, tecidos e partes do corpo humano 
para fins de transplante e tratamento e dá 
outras providências, para dispor sobre o 
procedimento de autorização judicial para 
o transplante intervivos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, 

passa a vigorar acrescido do seguinte art. 9º-A:

“Art. 9º-A. No caso de doação dependente 
de procedimento judicial, poderá o juiz, con-
vencendo-se de voluntariedade da doação e 
do atendimento dos requisitos legais, conhecer 
diretamente do pedido e conceder a autoriza-
ção, proferindo sentença após a manifestação 
do Ministério Público.

Parágrafo único. Quando a matéria não 
lhe parecer suficientemente esclarecida, o 
juiz poderá nomear perito para examinar o 
caso, bem assim designar audiência para o 
esclarecimento da matéria, no prazo máximo 
de dez dias.”

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

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A matéria vai à Comissão Diretora a fim de 
redigir o vencido para o turno suplementar.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Item 3:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 52, de 2008, (nº 2.374/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Sandro Ma-
bel), que dispõe sobre o dever de notificação 
em caso de necessidade de ações preventivas, 
de socorro, assistenciais ou recuperativas na 
área de defesa civil e dá outras providências.

Pareceres nºS 1.901, de 2009; e 1.310, 
de 2011, das Comissões:

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Marconi Perillo, favorável, 
com as Emendas 1 e 2-CCJ, que apresenta; e

– de Assuntos Econômicos, (em audiên-
cia, nos termos do Requerimento nº 522, de 
2011) Relator: Senador Casildo Maldaner, favo-
rável ao Projeto e às Emendas nºs 1 e 2 CCJ.

Não foram oferecidas emendas perante a Mesa. 
Discussão do projeto e das emendas em turno 

único. (Pausa.)
Encerrada a discussão. 
Votação do projeto, sem prejuízo das emendas. 
Não havendo nenhum Senador que queira se 

manifestar.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, para 
agradecer por ter colocado em pauta essa matéria 
porque ela vem ao encontro, sem dúvida alguma, da 
importância que tem essa de origem da Câmara dos 
Deputados, do Deputado Sandro Mabel. Nós tivemos 
a honra de relatar na Comissão de Economia. E vem 
ao encontro também da matéria que vamos apresen-
tar amanhã, Defesa Civil, entre os colegas. Então, ela 
foi extraordinária.

Quero agradecer a V. Exª por ter colocado em 
pauta.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada.

Votação em globo das Emendas nºs 1 e 2, CCJ 
e CAE.

As Srªs e Srs. Senadores que aprovam perma-
neçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Não havendo objeção, passa-se à redação final.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER Nº 1.398, DE 2011 
(Da Comissão Diretora)

Redação final das Emendas do Sena-
do ao Projeto de Lei da Câmara nº 52, de 
2008 (n° 2.374, de 2003, na Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 52, de 2008 (n° 2.374, de 2003, na Casa de origem), 
que dispõe sobre o dever de notificação em caso de 
necessidade de ações preventivas, de socorro, assis-
tenciais ou recuperativas na área de defesa civil e dá 
outras providências.

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de dezem-
bro de 2011.

ANEXO AO PARECER Nº 1.398, DE 2011

Redação final das Emendas do Sena-
do ao Projeto de Lei da Câmara nº 52, de 
2008 (n° 2.374, de 2003, na Casa de origem).

Dispõe sobre o dever de notificação em 
caso de necessidade de ações preventivas, 
de socorro, assistenciais ou recuperativas na 
área de defesa civil e dá outras providências.

EMENDA Nº 1 
(Corresponde à Emenda nº 1 – CCJ/CAE)

Suprima-se da parte final do § 3º do art. 3º do 
Projeto a expressão “ou militar”.

EMENDA Nº 2 
(Corresponde à Emenda nº 2 – CCJ/CAE)

Acrescente-se ao Projeto o seguinte art. 7º, re-
numerando-se o atual art. 7º como art. 8º:

“Art. 7º O disposto nesta Lei não se apli-
ca a empreendimentos, atividades ou instala-
ções militares.”

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Discussão da redação final. (Pausa.)

Não havendo mais discussão, votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada. 
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Peço ao Senador Casildo Maldaner para me 
substituir na...

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Srª Presidente, apenas para registrar que, pelo acordo 
que nós fizemos, nós encerraríamos, não votaríamos 
mais nada da Ordem do Dia hoje. Voltaremos a votar 
somente na segunda-feira, com o requerimento de 
urgência e as matérias.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Eu gostaria de colocar em plenário, porque 
temos aqui o Projeto de Decreto Legislativo.nº 242, 
que aprova o texto do acordo de cooperação cultural 
entre o Governo da República do Brasil e a Organi-
zação para a Libertação da Palestina, que me parece 
bastante simples. Votamos este e encerramos, não é?

Então, está bom. Vou continuar.

Item 4:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 242, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 242, de 2011, (nº 
219/2011, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação Cul-
tural entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e a Organização para a Libertação 
da Palestina, em nome da Autoridade Nacio-
nal Palestina, assinado em Ramallah, em 17 
de março de 2010.

Parecer favorável, sob nº 1.321, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional. Relator ad hoc: Senador Aloysio 
Nunes. 

Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo nenhum Senador que queira dis-

cutir este projeto, encerro a discussão.
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Em votação.
Os Senadores e Senadoras que o aprovam, per-

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

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 242, DE 2011 

(Nº 219/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo de Coopera-
ção Cultural entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a Organização para 
a Libertação da Palestina, em nome da Au-
toridade Nacional Palestina, assinado em 
Ramallah, em 17 de março de 2010.

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

Cooperação Cultural entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a Organização para a Liberta-
ção da Palestina, em nome da Autoridade Nacional 
Palestina, assinado em Ramallah, em 17 de março 
de 2010.

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

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

(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF de 
4-10-2011.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Está encerrada...

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Srª Presidente.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Pela ordem, também, Srª Presidente, só para 
explicitar o acordo.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Pela ordem, Srª Presidente. Registrar que...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não. Ainda estamos na Ordem do Dia. 
Pois não, Senador.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Para registrar que 
temos um acordo. Não teremos votação amanhã, nem 
na quinta-feira, nem na sexta-feira. Teremos painel na 
quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, com presença, 

sendo que, na sexta-feira, vamos contar prazo para 
a DRU. Na segunda-feira, teremos painel também, 
contaremos prazo para a DRU e votaremos os reque-
rimentos de urgência que foram solicitados hoje no 
plenário. A partir de terça-feira, após a DRU, votaremos 
essas matérias todas que estão pautadas. Portanto, 
esse é o acordo.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – E que tiverem acordo.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – E 
que tiverem acordo. Exatamente.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Perfeito.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Eu gostaria de lembrar que o painel é diário.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Presidente, pela ordem.

Só para uma questão de...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Pois não, Senador. 
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Nós 

votaremos a... Para registrar que votaremos a DRU na 
terça-feira. Sexta e segunda contará prazo, será discuti-
da a matéria, mas a votação será na terça-feira, dia 20.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – O acordo está fechado, Srª Presidente.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Acordo fechado, e o PMDB sela, avaliza e afiança.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Certo. Temos concordância.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Srª Presidente, pela ordem.

Só para fazer uma questão de esclarecimento 
e um apelo.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Bom, vamos ver, acho que posso encerrar...

Pois não, Senador Vital.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Fazer um esclare-
cimento e um apelo. Primeiro, o esclarecimento. Em 
algumas votações, principalmente de autoridades, eu 
estava fora, em virtude de presidir a Comissão Mista 
de Orçamento, e estávamos, até então, em processo 
de discussão. Acompanho a orientação do meu Partido 
naquelas votações em que não pude estar presente. 
Algumas, eu fiz.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Está registrado.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – E 
a segunda, um apelo. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Pela 
ordem, Srª Presidente.
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O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – O 
acordo firmado entre o Senador Demóstenes Torres e 
o Líder Romero Jucá, o PMDB tem todo interesse em 
afiançar, e certamente o PSDB também, porque esses 
três dias, Senador Demóstenes, são fundamentais, 
para não dizer vitais, para a aprovação dos relatórios 
setoriais lá na Comissão de Orçamento.

Eu preciso – o Senador Walter Pinheiro também 
sabe – de um tempo, de uma abertura no Senado, da 
Ordem do Dia, para que não haja conflito regimental 
entre a Ordem do Dia... Por isso que, não havendo 
votações aqui no Senado, ficará muito mais fácil o 
trabalho da CMO. E, em nome da Mesa Diretora da 
Comissão Mista de Orçamento, nós agradecemos. E 
na terça, Walter, o que é?

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Ao 
meio-dia, votação do PPA.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Ao 
meio-dia, o PPA. Obrigado, Srª Presidente.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Pela 
ordem, Srª Presidente.

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Pela ordem, 
Srª Presidente. Gostaria de saber se a Mesa...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Lauro, V. Exª quer a palavra? Então, 
Senador Jorge Viana, depois Blairo, depois...

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Dentro do 
assunto ainda, gostaria de saber, se a Mesa puder me 
informar, que dia vamos votar o Orçamento, porque já 
falamos da DRU, na terça-feira.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Vai ser no dia 21, pelo que entendi.

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Dia 21, na 
quarta-feira então?

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Terça-feira a DRU e quarta-feira o que tiver 
para ser votado ainda neste ano.

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Ok, muito 
obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Jorge Viana.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Eu só queria pedir que 
constasse em Ata que nas votações de autoridades 
anteriores eu acompanho a orientação da minha ban-
cada, dos meus líderes.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Está registrado, Senador Jorge Viana.

Está encerrada a Ordem do Dia.

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

5 
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 Temporá-
ria Externa, composta pelos Senadores do 
Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, para, 
no prazo de cento e vinte dias, promover am-
plo debate e propor medidas concretas para 
o combate à violência no Distrito Federal e 
Entorno.

6 
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 maté-
ria veiculada pelo jornal Folha de S.Paulo, na 
edição de 31 de julho deste ano.

7 
REQUERIMENTO Nº 947, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Reque-
rimento nº 947, de 2011, da Senadora Va-
nessa Grazziotin, solicitando voto de con-
gratulações e aplausos pelos 93 anos do 
ex-Presidente da África do Sul e Nobel da 
Paz - Nelson Mandela, 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.

8 
REQUERIMENTO Nº 1.422, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.422, de 2011, da Senadora Ana 
Rita, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 280, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa (proíbe visitas íntimas 
aos presos por crime organizado).
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9 
REQUERIMENTO Nº 1.428, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.428, de 2011, do Senador Eduar-
do Suplicy, solicitando a tramitação conjunta 
do Projeto de Lei do Senado nº 148, de 2011, 
com os Projetos de Lei do Senado nºs 718, 
de 2007, 169, de 2008, e 494, de 2009, que 
já se encontram apensados, por regularem 
matérias correlatas (destinação e descarte de 
embalagens e resíduos).

10 
REQUERIMENTO Nº 1.431, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.431, de 2011, da Senadora Ana 
Amélia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 3, de 2007, que tramita em con-
junto com o Projeto de Lei do Senado nº 153, 
de 2007, além das Comissões constantes do 
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Agricultura e Reforma Agrária 
(sociedades cooperativas).

11 
REQUERIMENTO Nº 1.432, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.432, de 2011, do Senador Armando Mon-
teiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (al-
tera a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT).

12 
REQUERIMENTO Nº 1.438, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.438, de 2011, do Senador Armando Mon-
teiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 125, de 2010, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômi-
cos (inserir no manual automotivo referência 
das principais peças que compõem o veículo).

13 
REQUERIMENTO Nº 1.439, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.439, de 2011, do Senador Francisco 
Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 296, de 2011, além da 
Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida também a Comissão 

de Constituição, Justiça e Cidadania (presta-
ção de informações na negociação coletiva).

14 
REQUERIMENTO Nº 1.440, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.440, de 2011, do Senador Francisco 
Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 296, de 2011, além da 
Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida também a Comissão 
de Assuntos Econômicos (prestação de infor-
mações na negociação coletiva).

15 
REQUERIMENTO Nº 1.446, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.446, de 2011, da Senadora Lúcia 
Vânia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara nº 191, de 2010, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Serviços 
de Infraestrutura (regulamentação do Sistema 
de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro).

16 
REQUERIMENTO Nº 1.453, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.453, de 2011, do Senador João 
Vicente Claudino, solicitando a retirada, em 
caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado 
nº 284, de 2008, de sua autoria.

17 
REQUERIMENTO Nº 1.454, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.454, de 2011, do Senador João Vicente 
Claudino, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 172, de 2006; e 
635, de 2007-Complementares, por regularem 
matéria correlata (cobrança de multa decorrente 
de inadimplência de obrigações do consumidor).

18 
REQUERIMENTO Nº 1.524, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.524, de 2011, do Senador Inácio Arru-
da, solicitando o desapensamento do Projeto 
de Lei do Senado nº 383, de 2011, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 42, de 2010 (descontos 
nas tarifas de energia elétrica).

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.399, de 
2011, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, sobre o Requerimento nº 1.239, de 2011. 

A Presidência comunica que a matéria constará 
da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordiná-
ria, nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, projetos de lei que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI SENADO Nº 729, DE 2011

Acrescenta parágrafo único ao art. 26 
e § 4º ao art. 34, ambos da Lei nº 6.830, de 
22 de setembro de 1980 (Lei de Execução 
Fiscal), para consignar que a sentença que 
decretar a extinção do processo em razão 
do cancelamento da inscrição da dívida 
ativa fará coisa julgada material entre as 
partes e vedar o duplo grau de jurisdição 
obrigatório nas causas consideradas de 
pequeno valor.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 26 e 34 da Lei nº 6.830, de 22 de 

setembro de 1980 (Lei de Execução Fiscal), passam 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 26.  ................................................
Parágrafo único. A sentença que decre-

tar a extinção do processo fará coisa julgada 
material entre as partes.” (NR)

“Art. 34.  ................................................
 ..............................................................
§ 4º As sentenças a que se refere o caput 

deste artigo não estão sujeitas ao duplo grau 
de jurisdição (art. 475 do Código de Processo 
Civil).” (NR)

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

Justificação

Esta proposição recupera iniciativa do saudoso 
Senador e ex-Presidente da República ITAMAR FRAN-
CO, que, por meio do Projeto de Lei do Senado nº 51, 
de 1983, tencionava fazer prever na Lei nº 6.830, de 
22 de setembro de 1980 (Lei de Execução Fiscal), de 
modo expresso, a garantia de que o contribuinte em 
desfavor de quem tivesse sido proposta ação fiscal, 
posteriormente extinta, não seria, no futuro, importu-
nado pelo Estado com idêntico processo fiscal. Para 
tanto, alvitrava dispositivo segundo o qual a sentença 
que decretasse a extinção do processo faria coisa jul-

gada entre as partes, inviabilizando, assim, a renova-
ção da cobrança já realizada e uma vez renunciada.

A segunda providência legislativa vislumbrada 
destinava-se a impedir às causas de pouca monta 
o acesso automático à segunda instância do Poder 
Judiciário (conhecido como “duplo grau de jurisdição 
obrigatório”), visando a contribuir para a redução do 
número de demandas judiciais em curso e, noutro 
viés, a agilizar a tramitação de processos de maior 
vulto, indo na esteira de orientações da própria Pro-
curadoria da Fazenda Nacional em matéria de dívidas 
de pequeno valor.

Na justificação original, ponderava o Senador 
Itamar Franco que a imprecisão de certos preceitos 
contidos na [Lei nº 6.830, de 1980, então recentemente 
editada, acabara] por frustrar o objetivo inicial da ma-
téria, consistente no desafogamento do Judiciário das 
inúmeras causas que ali tramitam, especialmente as 
relativas a processos executivos fiscais.

Considerando que essas elevadas preocupações 
permanecem atuais – em tempos em que se procura-
ram novos e apurados mecanismos e soluções para o 
problema da morosidade do Poder Judiciário e segu-
rança das relações jurídicas –, resgatamos a iniciativa 
do Senador Itamar Franco na forma da presente propo-
sição, para a qual pedimos o apoio dos nobres Pares.

Sala das Sessões, – Senador Zeze Perrela.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980

Dispõe sobre a cobrança judicial da 
Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá ou-
tras providências.

....................................................................................
Art. 26. Se, antes da decisão de primeira instân-

cia, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 
cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qual-
quer ônus para as partes.
....................................................................................

Art. 34. Das sentenças de primeira instância pro-
feridas em execuções de valor igual ou inferior a 50 
(cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Na-
cional – ORTN, só se admitirão embargos infringentes 
e de declaração.

 § 1º Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o 
valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido 
de multa e juros de mora e de mais encargos legais, 
na data da distribuição.

 § 2º Os embargos infringentes, instruídos, ou 
não, com documentos novos, serão deduzidos, no 
prazo de 10 (dez) dias perante o mesmo Juízo, em 
petição fundamentada.
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 § 3º Ouvido o embargado, no prazo de 10 (dez) 
dias, serão os autos conclusos ao Juiz, que, dentro de 
20 (vinte) dias, os rejeitará ou reformará a sentença.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 730, DE 2011 

Altera o art. 1.439 do Código Civil que 
dispõe sobre o prazo do penhor rural. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1.439 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil) passa a vigorar com a 
seguinte redação:

Art. 1.439 O penhor agrícola e o penhor 
pecuário somente podem ser convencionados, 
respectivamente pelos prazos máximos de três 
e quatro anos, prorrogáveis uma só vez até o 
limite de igual prazo.

§ 1º Embora vencidos os prazos, perma-
nece a garantia, enquanto subsistirem os bens 
que a constituem.

§ 2º A prorrogação deve ser averbada à 
margem do registro respectivo, mediante re-
querimento do credor e do devedor. O prazo 
do penhor rural será equivalente ao da ope-
ração de crédito.

§ 3º Na hipótese do Parágrafo único do 
Art. 1.438 o prazo do penhor acompanhará o da 
dívida que garante, inclusive durante eventual 
prorrogação da obrigação principal.

Art. 2º Fica revogado o Art. 61 do Decreto-Lei 
167, de 14.02.1967, e demais disposições em contrário.

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

Justificação

Desde a edição do Decreto-Lei nº 167, de 1967, 
o prazo do penhor rural (agrícola ou pecuário) tem a 
sua duração limitada a um período fixo, com possibili-
dade de prorrogação também limitada no tempo (art. 
61), de modo que, com o vencimento definitivo desse 
prazo, necessário se faz a lavratura de aditivo para a 
reconstituição da garantia pignoratícia.

Com o advento do Código Civil de 2002, não 
houve mudanças significativas na disciplina da maté-
ria, uma vez que o seu art. 1.439 limitou o prazo do 
penhor rural a três anos para a modalidade agrícola e 
a quatro anos para a modalidade pecuária, prorrogá-
veis uma só vez, até o limite de igual tempo.

Ocorre que essa sistemática de limitação de pra-
zos em seis e oito anos, respectivamente, se mostra, 
hoje, incompatível com algumas operações de crédito 
rural, sobretudo as de investimento, que exigem prazos 
mais longos de reembolso, a exemplo dos financia-
mentos de máquinas e equipamentos, não raras vezes 
superando aqueles estabelecidos para o penhor rural 
na legislação pertinente.

Ainda que em algumas situações a prerrogativa 
de prorrogação do penhor seja suficiente para ade-
quar o prazo da garantia com o do financiamento, o 
procedimento é oneroso ao tomador do crédito, dada 
a necessidade de novo registro cartorário.

Diante dessas limitações de prazos de penhor, 
em operações mais longas é exigida do produtor rural a 
apresentação de garantias adicionais para a obtenção 
do crédito, notadamente na modalidade hipotecária, 
ou mediante a vinculação dos bens financiados em 
alienação fiduciária, por meio de outros instrumentos 
de crédito, o que acaba por tornar a formalização do 
crédito rural também mais onerosa, em especial para 
o produtor.

Merece registro que a revogação expressa do 
art. 61 do Decreto-Lei nº 167, de 1967, se faz neces-
sária não só para uniformizar o tratamento da matéria, 
como também para atender o disposto no art. 9º da Lei 
Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que 
dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a 
consolidação das leis.

Assim sendo, com o intuito de contribuir para o 
fomento do financiamento da produção agropecuária, 
submeto à consideração dos ilustres Pares a presente 
proposta de ajuste legislativo que, no nosso sentir, de-
cretaria regime jurídico mais apropriado para o penhor 
agrícola e pecuário, quando constituídos em garantia 
de operações de crédito rural.

Sala das Sessões, – Senador Acir Gurgacz.

LEGISLAÇÃO CITADA

                                 Código Civil.

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

LEI 10.406 DE 10 DE JANEIRO DE 2002

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

Seção V 
Do Penhor Rural

Subseção I 
Disposições Gerais

Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante 
instrumento público ou particular, registrado no Car-
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tório de Registro de Imóveis da circunscrição em que 
estiverem situadas as coisas empenhadas.

Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a 
dívida, que garante com penhor rural, o devedor pode-
rá emitir, em favor do credor, cédula rural pignoratícia, 
na forma determinada em lei especial.

Art. 1.439. O penhor agrícola e o penhor pecuá-
rio somente podem ser convencionados, respectiva-
mente, pelos prazos máximos de três e quatro anos, 
prorrogáveis, uma só vez, até o limite de igual tempo.

§ 1o Embora vencidos os prazos, permanece a ga-
rantia, enquanto subsistirem os bens que a constituem.

§ 2o A prorrogação deve ser averbada à margem 
do registro respectivo, mediante requerimento do cre-
dor e do devedor.

Art. 1.440. Se o prédio estiver hipotecado, o pe-
nhor rural poderá constituir-se independentemente da 
anuência do credor hipotecário, mas não lhe prejudica 
o direito de preferência, nem restringe a extensão da 
hipoteca, ao ser executada.

Art. 1.441. Tem o credor direito a verificar o esta-
do das coisas empenhadas, inspecionando-as onde se 
acharem, por si ou por pessoa que credenciar.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 167, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1967

Dispõe sobre títulos de crédito rural 
e dá outras providências.

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

Seção II  
Dos Prazos e Prorrogações da 

Cédula de Crédito Rural

 Art 61. O prazo do penhor agrícola não excede-
rá de três anos, prorrogável por até mais três, e o do 
penhor pecuário não admite prazo superior a cinco 
anos, prorrogável por até mais três e embora vencidos 
permanece a garantia, enquanto subsistirem os bens 
que a constituem. 

 Parágrafo único. Vencidos os prazos de seis anos 
para o penhor agrícola e de oito anos para o penhor 
pecuário, devem êsses penhôres ser reconstituídos, 
mediante lavratura de aditivo, se não executados. 

 Art 62. As prorrogações de vencimento de que 
trata o artigo 13 dêste Decreto-lei serão anotadas na 
cédula pelo próprio credor, devendo ser averbadas 
à margem das respectivas inscrições, e seu proces-
samento, quando cumpridas regularmente tôdas as 
obrigações, celulares e legais, far-se-á por simples 
requerimento do credor ao oficial do Registro de Imó-
veis competente. 

 Parágrafo único. Sòmente exigirão lavratura de 
aditivo as prorrogações que tiverem de ser concedidas 

sem o cumprimento das condições a que se subordi-
narem ou após o término do período estabelecido na 
cédula. 
....................................................................................

(Às Comissões de Agricultura e Reforma 
Agrária; e de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Cabendo à última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 731, DE 2011

Altera os arts. 18 e 75 da Lei de Cri-
mes Ambientais para elevar os limites das 
multas penal e administrativa.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 18 e 75 da Lei nº 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998 – Lei de Crimes Ambientais, passam 
a viger com a seguinte redação:

“Art. 18. A multa será calculada segun-
do os critérios do Código Penal; se revelar-se 
ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, 
poderá ser aumentada até cinco vezes, ten-
do em vista o valor da vantagem econômica 
auferida.” (NR)

“Art. 75. O valor da multa de que trata 
este Capítulo será fixado no regulamento desta 
Lei e corrigido periodicamente, com base nos 
índices estabelecidos na legislação pertinente, 
sendo o mínimo de R$ 300,00 (trezentos reais) 
e o máximo de R$ 200.000.000,00 (duzentos 
milhões de reais).” (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

As multas de natureza penal e administrativa 
previstas nos arts. 18 e 75, respectivamente, da Lei 
nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 – Lei de Crimes 
Ambientais, cujos limites foram estabelecidos há qua-
torze anos não são condizentes com a magnitude dos 
danos causados nem com as vantagens auferidas pe-
los infratores.

Tome-se, por exemplo, a hipótese de derrama-
mento de petróleo no litoral brasileiro: empresas ex-
ploradores não se sentem estimuladas a zelar pela 
segurança de suas operações, na medida em que, 
enquanto o preço do barril de petróleo disparou, os 
limites máximos das multas penal e administrativa 
permanecerem inalterados.

Para que se tenha uma idéia, em fevereiro de 
1998, quando a lei entrou em vigor, o petróleo estava 
cotado em US$ 15,00 o barril. Ainda naquele ano, em 
novembro, atingiria sua cotação mais baixa desde o 
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“choque” havido na década de 70: US$ 12,00 o barril. 
Agora, em 2011, o preço do barril vem variando entre 
US$ 93,00 e US$ 116,00.

Cabe ressaltar que essa elevação de preço não 
se restringiu ao petróleo. Ao contrário, afetou todas 
as commodities, principalmente as de origem mineral. 

Outro fator a ser levado em conta é a disparada 
de preços desses gêneros quando os países ricos re-
tomarem a trajetória de crescimento, após a superação 
da crise financeira e de crédito instalada em 2008 e 
que persiste até hoje, principalmente na Europa.

Diante desse quadro, parece inquestionável que 
os valores das multas relacionadas às atividades que 
afetam o meio ambiente devem ser incrementados.

Para a multa penal, nossa proposta consiste em 
elevar de três para cinco o multiplicador incidente sobre 
o valor obtido a partir dos parâmetros estabelecidos 
no Código Penal, nos termos do que dispõe o art. 18 
da Lei nº 9.605, de 1998. 

Para a multa administrativa, de que cuida o art. 
75 da lei, propomos elevar o limite inferior de R$ 50,00 
para R$ 300,00; e o superior, de R$ 50 milhões para 
R$ 200 milhões.

O projeto, portanto, nada mais faz do que adequar 
as sanções pecuniárias da Lei nº 9.605, de 1998, para 
os padrões atuais de preços de petróleo e minerais. 

Pelo exposto, por considerar a proposição meri-
tória, pedimos aos ilustres Pares que votem pela sua 
aprovação.

Sala das Sessões, – Senador Rodrigo Rollem-
berg.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998.

Dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 
outras providências.

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

CAPÍTULO II 
Da Aplicação da Pena

....................................................................................
Art. 18. A multa será calculada segundo os cri-

térios do Código Penal; se revelar-se ineficaz, ainda 
que aplicada no valor máximo, poderá ser aumenta-
da até três vezes, tendo em vista o valor da vantagem 
econômica auferida.
....................................................................................

Art. 75. O valor da multa de que trata este Capí-
tulo será fixado no regulamento desta Lei e corrigido 
periodicamente, com base nos índices estabelecidos 

na legislação pertinente, sendo o mínimo de R$ 50,00 
(cinqüenta reais) e o máximo de R$ 50.000.000,00 
(cinqüenta milhões de reais).
....................................................................................

(Às Comissões de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e 
de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo 
à última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 732, DE 2011

Altera o § 2º do art. 4º da Lei nº 10.522, 
de 19 de julho de 2002, que dispõe sobre 
o cadastro informativo dos créditos não 
quitados de órgãos e entidades federais 
e dá outras providências, para estender a 
todos os produtores rurais a dispensa de 
apresentação de certidões comprobatórias 
de quaisquer tributos e contribuições fede-
rais como requisito à obtenção de crédito 
junto a instituições financeiras que operam 
programas oficiais de incentivo ao crédito.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 2º do art. 4º da Lei nº 10.522, de 19 de 

julho de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º ...................................................
 ..............................................................
§ 2º O disposto no § 1o aplica-se tam-

bém aos produtores rurais e aos agricultores 
familiares.” (NR)

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

Justificação

Trata-se de um projeto simples de ser justificado.
A concessão de crédito rural derivado de progra-

mas oficiais dispensa apenas os pequenos produto-
res rurais da apresentação de certidões negativas de 
débitos tributários. 

Trata-se de uma injustiça com as médias e gran-
des empresas rurais, as quais, para obter crédito rural, 
notadamente aquele lastreado por recursos públicos ou 
que conte com subsídio governamental, são obrigadas 
a apresentar um leque de documentos, declarações e 
certidões. Por exemplo, é obrigatória a apresentação, 
pelos produtores rurais, do comprovante de pagamen-
to do ITR (Lei nº 9.393, de 1996), do Certificado de 
Regularidade do FGTS-CRF (Lei nº 9.012, de 1995) e 
da Certidão Negativa de Débito do INSS – CND (Leis 
nº 8.212, de 1991, e nº 8.870, de 1994).

Tais documentos são obtidos diretamente junto 
aos órgãos emitentes, no caso a Receita Federal, a 
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Caixa Econômica Federal e agência da Previdência 
Social, respectivamente, ou no sítio dessas institui-
ções na internet. Nesta última situação, é exigida a 
verificação de sua autenticidade pelos agentes finan-
ceiros. Esses procedimentos oneram os produtores 
rurais, especialmente os de maior porte, os órgãos 
governamentais emitentes e os agentes financeiros, 
tendo como conseqüência o retardamento ou mesmo 
o impedimento da concessão do crédito.

A partir da edição da Lei nº 10.522, de 2002, que 
regulamentou o Cadastro Informativo dos Créditos não 
Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN, a 
concessão de créditos lastreados com recursos públi-
cos ou sujeitos a incentivos fiscais (equalização) ficou 
sujeita, também, à prévia consulta desse cadastro. 
As entidades da Administração Pública, inclusive os 
emissores das certidões já citadas, são obrigadas a 
enviar regularmente para o CADIN informações sobre 
pessoas naturais ou jurídicas que sejam responsáveis 
por créditos não quitados à União. Parece claro que 
existe, nesses casos, duplo controle na concessão de 
crédito rural, o que é desproporcional e disfuncional.

Assim sendo, o mérito desse projeto que ora apre-
sento é o de, ao alterar o § 2º do art. 4º da Lei 10.522, 
de 2002, estender aos demais agentes do segmento 
produtivo rural, de médio e grande porte, a dispensa 
de apresentação de quaisquer certidões, exigidas em 
lei, decretos ou demais atos normativos, destinadas 
a comprovar a quitação de tributos e contribuições fe-
derais, como já ocorre hoje com a lei em vigor para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, mini e 
pequenos produtores rurais e agricultores familiares.

Solicito, assim, o apoio dos ilustres pares para a 
aprovação deste projeto, que é de relevante interesse 
econômico e social.

Sala das Sessões, – Senador Acir Gurgacz.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002

....................................................................................
Art. 4º A inexistência de registro no Cadin não 

implica reconhecimento de regularidade de situação, 
nem elide a apresentação dos documentos exigidos 
em lei, decreto ou demais atos normativos.

§ 1º No caso de operações de crédito contrata-
das por instituições financeiras, no âmbito de progra-
mas oficiais de apoio à microempresa e empresa de 
pequeno porte, ficam as mutuárias, no caso de não 
estarem inscritas no Cadin, dispensadas da apresen-
tação, inclusive aos cartórios, quando do registro dos 
instrumentos de crédito e respectivas garantias, de 
quaisquer certidões exigidas em lei, decreto ou de-

mais atos normativos, comprobatórias da quitação de 
quaisquer tributos e contribuições federais.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também aos 
mini e pequenos produtores rurais e aos agricultores 
familiares.
....................................................................................

LEI Nº 9.393, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996.

Dispõe sobre o Imposto sobre a Pro-
priedade Territorial Rural – ITR, sobre pa-
gamento da dívida representada por Títulos 
da Dívida Agrária e dá outras providências.

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

Subseção II 
Do Pagamento

Prazo
Art. 12. O imposto deverá ser pago até o último 

dia útil do mês fixado para a entrega do DIAT. 
Parágrafo único. À opção do contribuinte, o im-

posto a pagar poderá ser parcelado em até três quotas 
iguais, mensais e consecutivas, observando-se que: 

I – nenhuma quota será inferior a R$ 50,00 (cin-
qüenta reais); 

II – a primeira quota ou quota única deverá ser 
paga até a data fixada no caput; 

III – as demais quotas, acrescidas de juros equi-
valentes à taxa referencial do Sistema de Liquidação e 
de Custódia (SELIC) para títulos federais, acumulada 
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do 
mês subseqüente à data fixada no caput até o último 
dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um 
por cento) no mês do pagamento, vencerão no último 
dia útil de cada mês; 

IV – é facultado ao contribuinte antecipar, total ou 
parcialmente, o pagamento do imposto ou das quotas.
....................................................................................

LEI Nº 9.012, DE 30 DE MARÇO DE 1995.

Proíbe as instituições oficiais de crédi-
to de conceder empréstimos, financiamen-
tos e outros benefícios a pessoas jurídicas 
em débito com o FGTS. 

Art. 1º É vedado às instituições oficiais de cré-
dito conceder empréstimos, financiamentos, dispen-
sa de juros, multa e correção monetária ou qualquer 
outro benefício a pessoas jurídicas em débito com as 
contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço-FGTS.

§ 1º A comprovação da quitação com o FGTS 
dar-se-á mediante apresentação de certidão negati-
va de débito expedida pela Caixa Econômica Federal.
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§ 2º Os parcelamentos de débitos para com as 
instituições oficiais de crédito somente serão conce-
didos mediante a comprovação a que se refere o pa-
rágrafo anterior.

Art. 2º As pessoas jurídicas em débito com o 
FGTS não poderão celebrar contratos de prestação 
de serviços ou realizar transação comercial de compra 
e venda com qualquer órgão da administração direta, 
indireta, autárquica e fundacional, bem como participar 
de concorrência pública.

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

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991.

Dispõe sobre a organização da Segu-
ridade Social, institui Plano de Custeio, e 
dá outras providências.

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

CAPÍTULO XI 
Da Prova de Inexistência de Débito

Art. 47. É exigida Certidão Negativa de Débito-
-CND, fornecida pelo órgão competente, nos seguin-
tes casos: 

I – da empresa: 
a) na contratação com o Poder Público e no rece-

bimento de benefícios ou incentivo fiscal ou creditício 
concedido por ele; 

b) na alienação ou oneração, a qualquer título, 
de bem imóvel ou direito a ele relativo; 

c) na alienação ou oneração, a qualquer título, 
de bem móvel de valor superior a Cr$ 2.500.000,00 
(dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) incorporado 
ao ativo permanente da empresa; 19

d) no registro ou arquivamento, no órgão pró-
prio, de ato relativo a baixa ou redução de capital de 
firma individual, redução de capital social, cisão total 
ou parcial, transformação ou extinção de entidade ou 
sociedade comercial ou civil e transferência de controle 
de cotas de sociedades de responsabilidade limitada; 

II – do proprietário, pessoa física ou jurídica, de 
obra de construção civil, quando de sua averbação 
no registro de imóveis, salvo no caso do inciso VIII 
do art. 30. 

§ 1º A prova de inexistência de débito deve ser 
exigida da empresa em relação a todas as suas de-
pendências, estabelecimentos e obras de construção 
civil, independentemente do local onde se encontrem, 
ressalvado aos órgãos competentes o direito de co-
brança de qualquer débito apurado posteriormente. 

§ 2º A prova de inexistência de débito, quando 
exigível ao incorporador, independe da apresentada 

no registro de imóveis por ocasião da inscrição do 
memorial de incorporação. 

§ 3º Fica dispensada a transcrição, em instrumen-
to público ou particular, do inteiro teor do documento 
comprobatório de inexistência de débito, bastando a 
referência ao seu número de série e data da emissão, 
bem como a guarda do documento comprobatório à 
disposição dos órgãos competentes. 

§ 4º O documento comprobatório de inexistência 
de débito poderá ser apresentado por cópia autentica-
da, dispensada a indicação de sua finalidade, exceto 
no caso do inciso II deste artigo. 

§ 5o O prazo de validade da Certidão Negativa 
de Débito – CND é de sessenta dias, contados da sua 
emissão, podendo ser ampliado por regulamento para 
até cento e oitenta dias. 

§ 6º Independe de prova de inexistência de débito: 
a) a lavratura ou assinatura de instrumento, ato ou 

contrato que constitua retificação, ratificação ou efeti-
vação de outro anterior para o qual já foi feita a prova; 

b) a constituição de garantia para concessão de 
crédito rural, em qualquer de suas modalidades, por 
instituição de crédito pública ou privada, desde que o 
contribuinte referido no art. 25, não seja responsável 
direto pelo recolhimento de contribuições sobre a sua 
produção para a Seguridade Social; 

c) a averbação prevista no inciso II deste artigo, 
relativa a imóvel cuja construção tenha sido concluída 
antes de 22 de novembro de 1966. 

d) o recebimento pelos Municípios de transferên-
cia de recursos destinados a ações de assistência so-
cial, educação, saúde e em caso de calamidade pública. 

e) a averbação da construção civil localizada em 
área objeto de regularização fundiária de interesse so-
cial, na forma da Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009. 

§ 7º O condômino adquirente de unidades imo-
biliárias de obra de construção civil não incorporada 
na forma da, poderá obter documento comprobatório 
de inexistência de débito, desde que comprove o pa-
gamento das contribuições relativas à sua unidade, 
conforme dispuser o regulamento. 

Art. 48. A prática de ato com inobservância do 
disposto no artigo anterior, ou o seu registro, acarre-
tará a responsabilidade solidária dos contratantes e 
do oficial que lavrar ou registrar o instrumento, sendo 
o ato nulo para todos os efeitos. 

§ 1º Os órgãos competentes podem intervir em 
instrumento que depender de prova de inexistência 
de débito, a fim de autorizar sua lavratura, desde que 
o débito seja pago no ato ou o seu pagamento fique 
assegurado mediante confissão de dívida fiscal com o 
oferecimento de garantias reais suficientes, na forma 
estabelecida em regulamento. 
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§ 2º Em se tratando de alienação de bens do ati-
vo de empresa em regime de liquidação extrajudicial, 
visando à obtenção de recursos necessários ao paga-
mento dos credores, independentemente do pagamento 
ou da confissão de dívida fiscal, o Instituto Nacional 
do Seguro Social-INSS poderá autorizar a lavratura do 
respectivo instrumento, desde que o valor do crédito 
previdenciário conste, regularmente, do quadro geral 
de credores, observada a ordem de preferência legal.  

§ 3º O servidor, o serventuário da Justiça, o titu-
lar de serventia extrajudicial e a autoridade ou órgão 
que infringirem o disposto no artigo anterior incorre-
rão em multa aplicada na forma estabelecida no art. 
92, sem prejuízo da responsabilidade administrativa 
e penal cabível. 
....................................................................................

LEI Nº 8.870, DE 15 DE ABRIL DE 1994

DOU DE 16-4-94
....................................................................................

Art. 11. A CND é o documento comprobatório de 
inexistência de débito para com o INSS e será por este 
concedido às empresas.
....................................................................................

(Às Comissões de Agricultura e Reforma 
Agrária; e de Assuntos Econômicos, cabendo 
à última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 733, DE 2011

Estabelece a obrigatoriedade de ex-
periência prévia para que entidades sem 
fins lucrativo firmem parcerias com o Po-
der Público.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei estabelece a exigência de expe-

riência prévia por parte de entidade sem fins lucrati-
vos para fins de recebimento de verbas públicas em 
qualquer modalidade de parceria com o Poder Público.

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:

I – entidade sem fins lucrativos: pessoa jurídica de 
direito privado que não distribui entre os seus 
sócios ou associados, conselheiros, diretores, 
empregados ou doadores, eventuais resultados, 
sobras, excedentes operacionais, brutos ou líqui-
dos, dividendos, bonificações, participações ou 
parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante 
o exercício de suas atividades, e que os aplica 
integralmente na consecução do respectivo ob-
jeto social;

II – parceria: qualquer modalidade de acordo que im-
porte transferência de verbas públicas, com ex-

ceção de contratos precedidos de licitação nos 
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 3º Para celebração de parcerias será exigido 
da entidade parceira:

I – prova de existência e funcionamento regular por 
no mínimo três anos; 

II – a experiência prévia da entidade na realização, 
com efetividade, do objeto do projeto, ou na re-
alização de atividades de natureza semelhante, 
especialmente quando desenvolvidas no âmbito 
de parcerias anteriores;

III – inexistência de descumprimento de obrigações 
em parceria anterior.

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

Justificação

O presente projeto deseja tornar transparentes, 
eficientes e eficazes as relações entre o Estado e as 
entidades privadas sem fins lucrativos, as chamadas 
organizações não governamentais (ONGs) no tocan-
te às parcerias para desenvolvimento de ações de in-
teresse comum, visando ao melhor atendimento das 
demandas sociais.

O fundamento constitucional da lei que se preten-
de criar é o art. 22, XXVII, da Constituição Federal, que 
estabelece competência privativa da União para legislar 
a respeito de normas gerais em todas as modalidades 
de contratação para a Administração Pública em todos 
os níveis (União, Estado, Distrito Federal, Municípios), 
incluindo entidades da administração indireta.

Por isso, a presente proposição estabelece que, 
para a celebração da parceria, deve a entidade ter 
experiência no objeto pactuado, bem como não tenha 
descumprido obrigações decorrentes de parcerias 
anteriores.

Ante o exposto, solicitamos o apoio de nossos 
pares para a aprovação do presente projeto de lei. 

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Texto compilado 
Mensagem de veto 
Vide Medida Provisória nº 544, de 2011

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências.

....................................................................................
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Título III 
Da Organização do Estado

Capítulo II 
Da União

Art. 22. Compete privativamente à União legis-
lar sobre: 
....................................................................................

XXVII – normas gerais de licitação e contratação, 
em todas as modalidades, para as administrações pú-
blicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o 
disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas 
e sociedades de economia mista, nos termos do art. 
173, § 1º, III; 
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
Nº 58, DE 2011

Altera o Regimento Interno do Senado 
Federal para modificar a denominação da 
Comissão de Infra-Estrutura para Comissão 
de Infra-Estrutura e Transporte.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º Os artigos 72, 77 e 104 do Regimento 

Interno do Senado Federal passam a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 72.  ................................................

 ..............................................................
VIII – Comissão de Serviços de Infra-

-Estrutura e Transporte – CI; 
 ..............................................................  
 .....................................................” (NR) 
“Art. 77.  ................................................
 ..............................................................  
VIII – Comissão de Serviços de Infra-

-Estrutura e Transporte, 23; 
 ..............................................................  
 .....................................................” (NR) 
“Art. 104. À Comissão de Serviços de 

Infra-Estrutura e Transporte compete opinar 
sobre matérias pertinentes a: 

I – transportes de terra, mar e ar, de car-
gas e passageiros, e pelos sistemas rodoviário, 
metroviário, ferroviário, aquaviário, portuário 
e dutoviário, obras públicas em geral, minas, 
recursos geológicos, serviços de telecomuni-
cações, parceria público-privadas e agencias 
reguladoras pertinentes;

II – política e legislação de trânsito e 
tráfego.

III – outros assuntos correlatos.” (NR) 

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

Justificação

É visível a necessidade que o crescimento sócio-
-econômico tem trazido à ampliação dos serviços de infra-
estrutura no Brasil, vez que ela se constitui no alicerce que 
permite a execução de todas as atividades econômicas. 

E, dentre os diversos tipos, a infraestrutura de 
transporte detém destacada importância para o desen-
volvimento do país, pois é a responsável por permitir as 
movimentações de cargas e passageiros, tanto em áre-
as urbanas quanto em deslocamentos de longo curso.

No Brasil, dadas as grandes e históricas dificul-
dades de se implementar melhorias significativas na 
infraestrutura de transporte, observa-se a perda de 
dinamismo e aumento do custo operacional gerado pe-
las deficiências na infraestrutura. São problemas como 
as condições desfavoráveis das rodovias brasileiras, 
a baixa densidade de metrôs e ferrovias e o pequeno 
número de hidrovias efetivamente navegáveis. Hoje, 
no país, o cenário é caótico. 

Estas graves deficiências agregam custos, aumen-
tam o preço dos produtos finais a ser comercializados. 
Como resultado, a população arca com a ineficiência da 
infraestrutura de transporte, em razão dos custos em-
butidos nos valores dos bens consumidos. Além disso, 
há o número elevado de perdas humanas em acidentes 
e mortes. Em rodovias, em função de suas condições 
desfavoráveis, só em 2010 foram 183 mil acidentes, 
com 8516 mortos, ao custo de R$14 bilhões ao país.

A melhoria da qualidade da infraestrutura de trans-
porte no país requer, porém, uma visão mais abrangente 
da logística de transportes: precisamos crescer, e isso 
exige que todos os modais cresçam simultaneamente 
e de forma inte grada. Para isso, há a necessidade de 
maiores investimentos para a expansão e integração do 
Sistema de Transporte Nacional. Contudo, são vários 
os problemas a serem superados, tais como:

– Rodovias em precárias condições de conservação 
e funcionalidade, necessitando de intervenções 
de recuperação do pavimento e duplicação; 
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– Deficiência na mobilidade urbana em grandes centros 
populacionais, devido a problemas de trânsito;

– Estagnação de investimentos do governo na am-
pliação da malha ferroviária; 

– Baixa velocidade operacional dos trens (média da 
velocidade operacional: Brasil – 25 km/h; EUA 
– 80 km/h);

– Problemas de acesso às áreas portuárias;
– Dragagens nos portos não são realizadas com re-

gularidade;
– Falta de investimento em terminais de integração 

em hidrovias;
– Deficiência no controle operacional de aeroportos;
– Nos aeroportos, necessidade de ampliação de pistas 

e terminais de carga e passageiros.

As atuais metas de desenvolvimento não mais 
permitem apenas ofertar a infraestrutura de transporte 
para atender às necessidades de deslocamento, mas 
sim exigem a proposta de meios de se aprimorar a 
eficiência, de forma a se obter transportes mais racio-
nais, seguros, confiáveis e, sobretudo, econômicos.

Faz-se necessária, portanto a formulação de polí-
tica voltada para o setor, que planeje o desenvolvimento 
conjunto dos modais de transporte e que solucione as 
deficiências da infraestrutura existente.

Com toda a complexidade dos problemas, urge 
redefinir e prever, na organização do Regimento In-
terno do Senado, a dotação da Comissão de Infra-
-Estrutura, com competência para opinar, além da-
quelas já elencadas na lei, sobre assuntos pertinentes 
ao transporte, explicitando os transportes de cargas 
e passageiros, e sistemas rodoviário, metroferroviário, 
aquaviário, portuário e dutoviário, política e legislação 
de trânsito e tráfego.

Submeto à apreciação dos Senhores Senadores, 
na certeza de que o debate trará o aprimoramento que 
o assunto merece.

Sala das Sessões, – Senador Clésio Andrade.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência comunica ao Plenário a abertu-
ra de prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa, para 
recebimento de emendas ao Projeto de Resolução 
nº 58, de 2011, que acaba de ser lido, nos termos do 
art. 235, II, a, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência designa o Senador Armando 
Monteiro, em substituição ao Senador João Vicente 
Claudino, como suplente, para integrar a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provi-
sória nº 552, de 2011, que altera o art. 4º da Lei nº 
10.931, de 2 de agosto de 2004, e os arts. 1º e 8º 
da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, conforme 
o Ofício nº 135, de 2011, da Liderança do PTB no 
Senado Federal.

É o seguinte o Ofício:

 
OF. Nº 135/2011/GLPTB

Brasília, 13 de dezembro de 2011.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a Vossa Exce-

lência a indicação, pelo Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB, do Senador Armando Monteiro para integrar 
como membro suplente a Comissão Mista do Con-
gresso Nacional que apreciará a Medida Provisória 
nº 552, em substituição ao eminente Senador João 
Vicente Claudino.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder 
do PTB.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência designa a Senadora Ivone-
te Dantas Silva para integrar o Conselho do Diploma 
Mulher-Cidadã Bertha Lutz, nos termos do Ofício nº 
323, de 2011, da Liderança do PMDB.

É o seguinte o Ofício:

OF. GLMDB Nº 323/2011

Brasília, 13 de dezembro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Exce-

lência a indicação da Senadora Ivonete Dantas Silva 
para ocupar vaga como representante do PMDB na 
composição do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã 

Berta Lutz, criada pela Resolução do Senado Federal 
nº 2, de 2011.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Líder do PMDB.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência designa o Senador Clésio 
Andrade para integrar o Conselho do Diploma Mulher-
-Cidadã Bertha Lutz, nos termos do Ofício nº 20, de 
2011, da Liderança do PR.

É o seguinte o Ofício:

OF. Leg. 20/2011 GLPR

Brasília, 13 de dezembro de 2011

Senhor Presidente,
Em atendimento ao disposto no art. 4º, da Re-

solução nº 2, de 2001, indico o nome do Senador 
Clésio Andrade para integrar o Conselho do Diploma 
Mulher-Cidadã Bertha Lutz, representando o Partido 
da República – PR.

Respeitosamente, – Senador Magno Malta Líder 
do PR no Senado.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício nº 63/2011 – GLDPT

Brasília, 13 de dezembro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Ana 

Rita como representante do Partido dos Trabalhadores 
– PT para integrar o Conselho do Diploma Mulher-Ci-
dadã Bertha Lutz, em substituição a Senadora Gleisi 
Hoffmann.

Senador Humberto Costa, Líder do PT e do 
Bloco de Apoio ao Governo.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Faça-se a substituição solicitada.

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.

São lidos os seguintes:

OF. GLPMDB nº 324/2011

Brasília, 13 de dezembro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação da Senadora Ivonete Dantas Sil-
va, como titular, em vaga anteriormente ocupada pelo 
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Senador Garibaldi Alves, na Comissão de Direitos Hu-
manos e Legislação Participativa – CDH.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Líder do PMDB.

OF. GLPMDB nº 326/2011

Brasília, 13 de dezembro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Exce-

lência a indicação da Senadora Ivonete Dantas Silva, 
como suplente, em vaga anteriormente ocupada pelo 
Senador Garibaldi Alves, na Comissão de Desenvol-
vimento Regional e Turismo – CDR.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Líder do PMDB.

OF.GLPMDB Nº 329/2011

Brasília, 13 de dezembro de 2011.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Exce-

lência a indicação da Senadora Ivonete Dantas Silva, 
como suplente, em vaga anteriormente ocupada pelo 
Senador Garibaldi Alves, na Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária-CRA.

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

Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB.

OF.GLPMDB Nº 330/2011

Brasília, 13 de dezembro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vosa Exce-

lência a indicação da Senadora Ivonete Dantas Silva, 
como titular, em vaga anteriormente ocupada pelo 
Senador Garibaldi Alves, na Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte-CE.

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

Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB.

OF. GLPMDB Nº 331/2011

Brasília, 13 de dezembro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação da Senadora Ivonete Silva, como 

suplente, em vaga anteriormente ocupada pelo Se-
nador Garibaldi Alves, na Comissão de Meio Ambien-
te, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 
– CMA.

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

Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB .

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Serão feitas as substituições solicitadas.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.542, DE 2011

Nos termos do art. 13, combinado com o art. 
40, II, c, do Regimento Interno, requeiro seja consi-
derada autorizada minha ausência dos trabalhos do 
Senado Federal, com ônus para a Casa, para presi-
dir a audiência pública regional da Comissão Mista 
Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC 
que ocorreu no dia 18-11-2011, na cidade de São 
Paulo/SP, conforme o plano de trabalho aprovado 
na comissão.

Brasília, 13 de dezembro de 2011. – Senador 
Sérgio Souza, Presidente da CMMC.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O requerimento que acaba de ser lido vai 
à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.543, DE 2011

Nos termos do art. 258, do Regimento Interno do 
Senado Federal, requeiro a tramitação em conjunto dos 
Projetos de Lei do Senado nº 713, de 2011, tendo em 
vista regularem a mesma matéria.

Sala das Sessões, Senador Demóstenes Torres.

(À Mesa para decisão.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53723 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL560



53724 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011561ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53725 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL562



53726 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011563ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53727 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL564



53728 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011565ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53729 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL566



53730 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011567ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53731 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL568



53732 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011569ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53733 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL570



53734 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011571ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53735 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL572



53736 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011573ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53737 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL574



53738 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011575ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53739 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL576



53740 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011577ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53741 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL578



53742 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011579ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53743 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL580



53744 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011581ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53745 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL582



53746 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011583ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53747 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL584



53748 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011585ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53749 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL586



53750 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011587ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53751 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL588



53752 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011589ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53753 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL590



53754 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011591ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53755 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL592



53756 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011593ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53757 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL594



53758 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011595ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53759 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL596



53760 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011597ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53761 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL598



53762 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011599ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53763 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL600



53764 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011601ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53765 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL602



53766 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011603ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53767 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL604



53768 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011605ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53769 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL606



53770 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011607ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53771 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL608



53772 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011609ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53773 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL610



53774 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011611ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53775 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL612



53776 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011613ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53777 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL614



53778 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011615ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53779 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL616



53780 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011617ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53781 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL618



53782 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011619ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53783 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL620



53784 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011621ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53785 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL622



53786 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011623ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53787 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL624



53788 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011625ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53789 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL626



53790 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011627ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53791 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL628



53792 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011629ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53793 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL630



53794 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011631ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53795 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL632



53796 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011633ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53797 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL634



53798 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011635ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53799 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL636



53800 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011637ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53801 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL638



53802 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011639ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53803 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL640



53804 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011641ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53805 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL642



53806 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011643ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53807 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL644



53808 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011645ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53809 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL646



53810 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011647ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53811 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL648



53812 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011649ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53813 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL650



53814 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011651ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53815 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL652



53816 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011653ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53817 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL654



53818 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011655ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53819 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL656



53820 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011657ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53821 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL658



53822 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011659ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53823 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL660



53824 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011661ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53825 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL662



53826 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011663ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53827 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL664



53828 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011665ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53829 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL666



53830 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011667ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53831 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL668



53832 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011669ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53833 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL670



53834 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011671ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53835 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL672



53836 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011673ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53837 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL674



53838 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011675ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53839 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL676



53840 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011677ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53841 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL678



53842 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011679ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53843 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL680



53844 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011681ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53845 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL682



53846 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011683ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53847 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL684



53848 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011685ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53849 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL686



53850 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011687ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53851 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL688



53852 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011689ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53853 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL690



53854 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011691ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53855 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL692



53856 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011693ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53857 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL694



53858 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011695ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53859 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL696



53860 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011697ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53861 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL698



53862 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011699ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53863 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL700



53864 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011701ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53865 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL702



53866 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011703ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53867 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL704



53868 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011705ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53869 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL706



53870 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011707ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53871 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL708



53872 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011709ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53873 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL710



53874 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011711ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53875 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL712



53876 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011713ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53877 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL714



53878 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011715ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53879 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL716



53880 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011717ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53881 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL718



53882 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011719ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53883 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL720



53884 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011721ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53885 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL722



53886 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011723ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53887 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL724



53888 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011725ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53889 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL726



53890 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011727ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53891 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL728



53892 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011729ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53893 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL730



53894 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011731ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53895 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL732



53896 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011733ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2011



Dezembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 53897 DEZEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL734



53898 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2011

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os pareceres lidos vão à publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 153, de 2011, 
do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte que comunica a apreciação, em caráter termi-
nativo, do Projeto de Lei da Câmara nº 229, de 2009.

É o seguinte o Ofício:

Of.nº 153/2011/CE

Brasília, 29 de novembro de 2011.

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela apro-
vação do Projeto de Lei da Câmara nº 229, de 2009, 
de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado José 
Eduardo Cardozo, que “Institui a Semana Nacional de 
Educação, Conscientização e Orientação sobre a Fis-
sura Lábio-Palatina e dá oturas providências”, com as 
emendas oferecidas.

Atenciosamente, Senador Paulo Bauer, Vice-
-Presidente no exercício da Presidência da Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com referência ao Ofício nº 153, de 2011, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 264, 
265, 267 e 269, de 2011, do Presidente da Comissão 
de Assuntos Sociais, que comunica a apreciação, em 
caráter terminativo, dos Projetos de Lei do Senado nºs 
366, de 2011; 12, de 2004; 322, de 2010; e 465, de 
2011, respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

OFÍCIO Nº 264/2011 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 7 de dezembro de 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Ex-
celência que esta Comissão aprovou, em decisão 
terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 366, de 
2011, que Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setem-
bro de 1990, que dispõe sobre as condições para 
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços cor-
respondentes e dá outras providências, para tornar 
explícito que a gratuidade é um princípio do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e para vedar a cobrança, por 
parte das unidades da rede própria do SUS, pela 
execução de ações de saúde, de autoria do Sena-
dor Humberto Costa.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

OFÍCIO Nº 265/2011 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 7 de dezembro de 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Ex-
celência que esta Comissão aprovou, em decisão 
terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 12, de 
2004, de autoria do Senador Paulo Paim, que altera 
o artigo 2º da Lei nº 10.555, de 13 de novembro de 
2002, que autoriza condições especiais para o cré-
dito de valores iguais ou inferiores a R$100,00 (cem 
reais), de que trata a Lei Complementar nº 110, de 
29 de junho de 2001, e dá outras providências, e a 
Emenda nº 1-CAS.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

OFÍCIO Nº 267/2011 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 7 de dezembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 9º do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Ex-
celência que esta Comissão aprovou, em decisão 
terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 322, de 
2010, de autoria do Senador Sérgio Zambiasi, que 
altera a Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978, para 
dispor sobre a regulamentação das profissões de 
DJ ou Profissional de Cabine de Som (dicjockey) e 
Produtor DJ (disc-jockey), e as Emendas nº 1-CAS, 
2-CAS e 3-CAS.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

OFÍCIO Nº 269/2011-PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 7 de dezembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, em decisão termi-
nativa, o Projeto de Lei do Senado nº 4654, de 2011, 
de autoria do Senador Waldemir Moka, que altera os 
arts. 20 e 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
para instituir isenção da contribuição destinada à Se-
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guridade Social nos casos de contratação realizada 
conforme a política de reinserção social prevista no 
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas 
(SISNAD), e a Emenda nº 1-CAS.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Com referência aos Ofícios nºs 264, 265, 
267 e 269, de 2011, fica aberto o prazo de cinco dias 
úteis para interposição de recurso, por um décimo da 
composição da Casa, para que as matérias sejam 
apreciadas pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º 
a 5º, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 468 a 
474, de 2011, do Presidente da Comissão de Assun-
tos Econômicos, que comunica a apreciação, em ca-
ráter terminativo, dos Projetos de Lei do Senado nºs 
254, de 2008; 362 e 652, de 2007; 72, de 2010; 61, de 
2011; 189, de 2010 (tramita em conjunto com o Proje-
to de Lei do Senado nº 203, de 2010); e 60, de 2011, 
respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

OF. Nº 468/2011/CAE

Brasília, 6 de dezembro de 2011.

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Ex-
celência que esta Comissão aprovou, em reunião 
realizada nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 
254 de 2008, que “permite que o desconto da con-
tribuição patronal do imposto de renda das pessoas 
físicas, previsto na Lei nº 9.250, de 26 de dezembro 
de 1995, seja feito em dobro quando o empregado 
doméstico freqüente instituição de ensino”, com a 
Emenda nº 1-CE-CAE.

Atenciosamente, – Senador Lobão Filho, Vice-
-Presidente no exercício da Presidência da Comissão 
de Assuntos Econômicos.

OF. Nº 469/2011-CAE

Brasília, 6 de dezembro de 2011.

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão rejeitou, em reunião reali-
zada nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 362, 
de 2007, que “altera o art. 1º da Lei nº 10.177, de 12 
de janeiro de 2001, que dispõe sobre as operações 
com recursos dos Fundos Constitucional de Finan-
ciamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, 

para reduzir os encargos financeiros dos financia-
mentos concedidos”.

Atenciosamente, – Senador Lobão Filho, Vice-
-Presidente no exercício da Presidência da Comissão 
de Assuntos Econômicos.

OF. Nº 470/2011/CAE 

Brasília, 6 de dezembro de 2011.

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno 

do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que 
esta Comissão rejeitou, em reunião realizada nesta data, 
o Projeto de Lei do Senado nº 652 de 2007, que “altera 
as Leis nº 4.380, de 31 de agosto de 1964, e nº 8.036, de 
11 de maio de 1990, para estabelecer que os agentes do  
Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) concedam, 
a critério dos mutuários, financeiros de até cem por 
cento do valor da avaliação do imóvel para famílias 
com renda de até quatro salário mínimos”.

Atenciosamente, – Senador Lobão Filho, Vice-
-Presidente no exercício da Presidência da Comissão 
de Assuntos Econômicos.

OF. Nº 471/2011/CAE

Brasília, 6 de dezembro de 2011.

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão aprovou, em reunião realizada 
nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 72 de 2010, 
que “altera a Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, 
para estender em até um ano antes da declaração do 
estado de calamidade público a possibilidade consi-
derar como efetivamente utilizada a área dos imóveis 
rurais que estejam comprovadamente situados em 
áreas de ocorrência da calamidade pública da qual re-
sulte frustração de safras ou destruição de pastagens, 
para efeito de ITR”, com as Emendas nºs 2 e 3-CAE.

Atenciosamente, – Senador Lobão Filho, Vice-
-Presidente no exercício da Presidência da Comissão 
de Assuntos Econômicos.

OF.472/2011/CAE

Brasília, 6 de dezembro de 2011.

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada 
nesta data o Projeto de Lei do Senado nº 61 de 2011, 
que “altera as Leis nºs 11.482, de 31 de maio de 2007; 
nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988; nº 9.250, de 
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216 de dezembro de 1995, reajustando as faixas de 
renda do imposto de renda e os valores das deduções.”

Atenciosamente, – Senador João Ribeiro, Presi-
dente Eventual da Comissão de Assuntos Econômicos.

OF. 473/2011/CAE

Brasília, 6 de dezembro de 2011.

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que, em reunião realizada na presente data, no 
Turno Suplementar de Discussão, o Substitutivo ofe-
recido ao Projeto de Lei do Senado nº 189 de 2010, 
que tramita em conjunto com o PLS nº 189 de 2010, 
foi dado com definitivamente adotado, de acordo com 
o art. 284 do R.I.S.F.

Respeitosamente, – Senador Lobão Filho, Vice-
-Presidente no exercício da Presidência da Comissão 
de Assuntos Econômicos.

OF. 474/2011/CAE

Brasília, 6 de dezembro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Inter-

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada em 
29 de novembro, o Projeto de Lei do Senado nº 60 de 
2011, que “dispõe sobre a exclusão do valor do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI) a base de cálculo 
da comissão de representante comercial autônomo”.

Atenciosamente, – Senador Lobão Filho, Vice-
-Presidente no exercício da Presidência da Comissão 
de Assuntos Econômicos.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com referência aos Ofícios nºs 468 a 474, de 
2011, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para in-
terposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que as materiais sejam apreciadas pelo 
Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regi-
mento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy, Bloco/ PT _ 
SP) _ A Presidência recebeu o Ofício nº 478, de 2011, 
do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, 
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do 
Projeto de Lei do Senado nº 256, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

OF. 478/2011/CAE

Brasília, 13 de dezembro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-

cia que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada 
nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 256 de 2010, 
que “Isenta de tributos os materiais escolares de uso 
contínuo requeridos pelos estabelecimentos de ensino 
básico”, e a Emenda nº 1-CE.

Atenciosamente, – Senador Delcídio do Amaral 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com referência ao Ofício nº 478, de 2011, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 
1.420 a 1.422, de 2011, das Comissões de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania; de Assuntos Sociais; e de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 200, 
de 2007, do Senador Augusto Botelho, que autoriza, 
nos termos do § 3º do art. 231 da Constituição Fede-
ral, o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos 
os potenciais energéticos, situados no rio Mucajaí, no 
Estado de Roraima.

Uma vez que os pareceres foram discordantes e 
tendo em vista a inaplicabilidade do art. 254 do Regi-
mento Interno, a Presidência determina a abertura do 
prazo, perante a Mesa, de cinco dias úteis para ofe-
recimento de emendas nos termos do art. 235, II, “d”, 
do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 
1.423 e 1.424, de 2011, das Comissões de Agricultura 
e Reforma Agrária; e de Assuntos Econômicos, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 272, de 2007-Comple-
mentar, da Senadora Marisa Serrano, que altera a Lei 
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, para 
ampliar as hipóteses de direito a créditos de ICMS na 
aquisição de insumos e equipamentos destinados à 
produção agropecuária.

Uma vez que os pareceres foram discordantes e 
tendo em vista a inaplicabilidade do art. 254 do Regi-
mento Interno, a Presidência determina a abertura do 
prazo, perante a Mesa, de cinco dias úteis para ofe-
recimento de emendas nos termos do art. 235, II, “d”, 
do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência recebeu, da Senhora Presidente 
da República, as seguintes Mensagens:

– nº 547, de 2011, na origem, que restitui os autó-
grafos do Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 
2010-Complementar (nº 12/2003, na Casa de 
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origem, do Deputado Sarney Filho), que fixa nor-
mas, 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 comum relativas à proteção das 
paisagens naturais notáveis, à proteção do meio 
ambiente, ao combate à poluição em qualquer 
de suas formas e à preservação das florestas, 
da fauna e da flora; altera a Lei nº 6.938, de 31 
de agosto de 1981, sancionado e convertido na 
Lei Complementar nº 140, de 2011; 

– nº 548, de 2011, na origem, que restitui os autógrafos 
do Projeto de Lei nº 8, de 2011-CN, que abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, crédito 
suplementar no valor de R$ 90.980.000,00, para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamen-
tária vigente, sancionado e convertido na Lei nº 
12.534, de 2011;

– nº 549, de 2011, na origem, que restitui os autógrafos 
do Projeto de Lei nº 14, de 2011-CN, que abre 
ao Orçamento de Investimento para 2011 crédito 
suplementar no valor total de R$ 445.643.156,00, 
em favor de empresas estatais, e reduz o Orça-
mento de Investimento de empresas estatais no 
valor global de R$ 179.719.447,00, para os fins 
que especifica, sancionado e convertido na Lei 
nº 12.535, de 2011;

– nº 550, de 2011, na origem, que restitui os autógrafos 
do Projeto de Lei nº 15, de 2011-CN, que abre 
ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Mi-
nistérios da Justiça e da Defesa, crédito especial 
no valor global de R$ 16.500.000,00, para os fins 
que especifica, e dá outras providências, san-
cionado e convertido na Lei nº 12.536, de 2011;

– nº 551, de 2011, que restitui os autógrafos do Pro-
jeto de Lei nº 19, de 2011-CN, que abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de 
Operações Oficiais de Crédito, crédito especial 
no valor global de R$ 300.000.000 para os fins 
que especifica, e dá outras providências, san-
cionado e convertido na Lei nº 12.537, de 2011;

– nº 552, de 2011, que restitui os autógrafos do Pro-
jeto de Lei nº 23, de 2011-CN, que abre ao Or-
çamento de Investimento para 2011 crédito su-
plementar no valor total de R$ 1.124.446.832,00, 
em favor de empresas estatais, para os fins que 

especifica, sancionado e convertido na Lei nº 
12.538, de 2011;

– nº 553, de 2011, que restitui os autógrafos do Pro-
jeto de Lei nº 26, de 2011-CN, que abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério 
dos Transportes, crédito suplementar no valor 
de R$ 71.758.918,00, para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente, san-
cionado e convertido na Lei nº 12.539, de 2011;

– nº 554, de 2011, que restitui os autógrafos do Projeto 
de Lei nº 33, de 2011-CN, que abre ao Orçamen-
to da Seguridade Social da União, em favor dos 
Ministérios da Previdência Social, do Trabalho e 
Emprego e do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome, crédito suplementar no valor global 
R$ 1.993.575.303,00, para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente, san-
cionado e convertido na Lei nº 12.540, de 2011;

– nº 555, de 2011, que restitui os autógrafos do Projeto 
de Lei nº 43, de 2011-CN, que abre ao Orçamen-
to Fiscal da União, em favor dos Ministérios do 
Desenvolvimento Agrário e da Pesca e Aquicul-
tura, crédito suplementar no valor global de R$ 
403.725.000,00, para reforço de dotações cons-
tantes da Lei Orçamentária vigente, sancionado 
e convertido na Lei nº 12.541, de 2011; 

– nº 556, de 2011, que restitui os autógrafos do Pro-
jeto de Lei nº 46, de 2011-CN, que abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério 
dos Transportes, crédito suplementar no valor 
de R$ 10.000.000,00, para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente, san-
cionado e convertido na Lei nº 12.542, de 2011;

– nº 557, de 2011, que restitui os autógrafos do Projeto 
de Lei de Conversão nº 26, de 2011 (proveniente 
da Medida Provisória nº 539, de 2011) que auto-
riza o Conselho Monetário Nacional, para fins da 
política monetária e cambial, a estabelecer con-
dições específicas para negociação de contratos 
derivativos; altera os arts. 2º e 3º da Lei nº 6.385, 
de 7 de dezembro de 1976, o inciso IV do art. 3º 
do Decreto-Lei nº 1.783, de 18 de abril de 1980, 
os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 8.894, de 21 de ju-
nho de 1994, e a Lei nº 10.931, de 2 de agosto 
de 2004; e dá outras providências, sancionado e 
convertido na Lei nº 12.543, de 2011; e,

– nº 558, de 2011, que restitui os autógrafos do Projeto 
de Lei da Câmara nº 43, de 2011 (nº 3.898/2008, 
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Jar-
dim), que altera a redação do art. 12 da Lei nº 
605, de 5 de janeiro de 1949, que dispõe sobre 
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o repouso semanal remunerado e o pagamento 
de salário nos dias feriados civis e religiosos, 
para atualizar o valor da multa administrativa 
devida pelas infrações àquela Lei, sancionado 
e convertido na Lei nº 12.544, de 2011.

Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um 
exemplar de cada autógrafo.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador Paim, V. Exª poderia presidir a sessão?

Passo a palavra ao Senador Casildo Maldaner, 
como orador inscrito na lista de inscritos.

E prorrogo a sessão por mais uma hora.
O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE. Sem revisão 

do orador.) – Srª Presidente, antes que o orador come-
ce, gostaria de fazer uma breve comunicação. Hoje é 
o Dia do Forró e gostaria de prestar minhas homena-
gens ao meu Estado, Sergipe, que é conhecido como...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Um momento, V. Exª não pediu a palavra.

O SR. LAURO ANTÔNIO (PR – SE) – Eu pedi, 
Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Desculpe, Senador, eu não marquei ainda. 
Tem um orador na tribuna, mas V. Exª faça o pronun-
ciamento, e contaremos o tempo do Senador Casildo.

O SR. LAURO ANTÔNIO (PR – SE) – Muito 
obrigado.

Hoje é o Dia do Forró, e gostaria de prestar as 
minhas homenagens ao meu Estado, Sergipe, que é 
conhecido como “o país do forró”.

Hoje também, pela manhã, o Governador Mar-
celo Déda e o Prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, 
lançaram os programas Sergipe Mais Justo e Aracaju 
Sem Miséria, com a presença da Ministra do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello. 
Esses programas, alinhados à estratégia federal, tra-
çados no plano Brasil sem Miséria, visam ao fortale-
cimento das políticas públicas de inclusão produtiva e 
geração de renda.

Inclusive, aproveito a oportunidade para parabe-
nizar o brilhante trabalho desenvolvido pela Secretaria 
do Estado da Inclusão, pela Secretária e Primeira-Dama 
de Sergipe, Eliane Aquino, entre outras ações, com 
relação ao combate ao crack.

Obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Lauro Antonio.
Com a palavra o Senador Casildo Maldaner.
Passo a presidência ao Senador Paulo Paim.

A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, an-
tes, quero somar-me à manifestação do Senador Lau-
ro Antonio quanto ao forró da região do seu Estado 
e ao do Nordeste, sem dúvida alguma. Nós, do Sul, 
congratulamo-nos com isso.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste dia 
em que apreciamos e aprovamos o nome da nobre 
Juíza Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, indicada 
para ser a nova Ministra a integrar o Supremo Tribunal 
Federal, quero louvar a atitude desta Corte, que tantas 
contribuições tem dado ao Brasil.

Na semana que passou, o Supremo Tribunal 
Federal reconheceu o caráter de repercussão geral 
ao julgamento que fará sobre a revisão no valor do 
benefício pago pelo INSS àqueles trabalhadores que, 
já aposentados, voltam ao trabalho e continuam con-
tribuindo com a Previdência.

O próprio Supremo, em função da demanda, em 
função da procura, está praticando pautando, para en-
carar essa questão do complemento dos trabalhadores 
em relação ao INSS. É uma tese que está crescendo. 
Este movimento está em todo o Brasil, aflorando cada 
vez mais, de trabalhadores que dão de si, que têm o 
seu tempo para aposentadoria e buscam receber essa 
parte, pois, tendo condições físicas ou por necessida-
de de ainda trabalharem, voltam ao trabalho, Senador 
Paim e, com isto, eles querem complementar para po-
derem atender suas necessidades mínimas, sempre, 
é claro, respeitando o teto do INSS.

Então, a análise que estou a discorrer é mais ou 
menos nesse sentido. Ao receberem esse status, a de-
cisão a ser tomada pelo Supremo passa a ser um bali-
zador para todos os processos em tramitação no País.

Está um movimento grande, existem milhares de 
processos andando no País inteiro. A situação é pre-
mente, quase 500 mil segurados já se aposentaram 
e continuam, Senador Paim, a contribuir com a Pre-
vidência. O tema é tratado em inúmeros projetos no 
Senado e na Câmara dos Deputados. Nenhum deles, 
no entanto, alcançou até o momento o consenso.

É pacífico, contudo, o entendimento de que es-
sas contribuições adicionais ao INSS, feitas por traba-
lhadores que já estão aposentados, mas, por explícita 
necessidade financeira, veem-se forçados a retornar à 
labuta, são, de direito, destes contribuintes. Podemos 
falar de uma espécie de apropriação indevida, de certo 
modo, que fere o princípio da contrapartida, norteador 
de toda legislação previdenciária.

Assim sendo, propusemos, em abril deste ano, 
um projeto de lei estabelecendo a devolução de todas 
as contribuições vertidas pelos aposentados. O mon-
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tante correspondente será reajustado mensalmente 
pelo IPCA e a devolução será realizada por meio de 
pagamentos mensais.

Para facilitarmos a organização dessa devolução, 
estabelecemos que ela será devida após um prazo de 
carência de trinta e seis contribuições, ou seja, o traba-
lhador precisa completar três anos de contribuição para 
ter direito a solicitar a devolução dos valores vertidos.

Destaco que esta nossa proposta permite quantas 
devoluções forem possíveis, desde que sempre respei-
tada a referida carência. Desse modo, caso ocorra, o 
aposentado que permanecer em atividade poderá ter 
mais de uma devolução, cada qual com um fluxo de 
recebimento independente.

Por fim, procuramos assegurar que as devolu-
ções também serão devidas aos dependentes do apo-
sentado, caso este venha a faltar, ou, na ausência de 
dependentes, a seus sucessores, independentemente 
de inventário ou arrolamento, entendendo que o pa-
gamento obedecerá ao fluxo normal e remanescente 
que estava sendo pago ao aposentado.

Essa devolução, nobres colegas, representa, na 
verdade, um ganho real na aposentadoria, já que o va-
lor total retornará em parcelas mensais. O número de 
parcelas será calculado de acordo com a expectativa 
de sobrevida do aposentado, com base no levantamen-
to mais recente do IBGE no momento da solicitação 
da devolução.

É essencial destacar que a soma do benefício ori-
ginal do aposentado com a devolução da contribuição 
realizada no período adicional de trabalho não deve 
ultrapassar o teto estabelecido pelo INSS.

Entendo, por isso, que nossa proposta pode ser 
um instrumento de justiça para o aposentado que se 
vê obrigado a complementar sua renda. Ressalto, ain-
da, que a intenção não é, com isso, manter o aposen-
tado em seu posto atual, ou ainda restringir mercado 
de trabalho aos mais jovens, mas apenas colaborar 
com aquele trabalhador de baixa renda, que precisa 
comprar seus medicamentos, ajudar filhos ou netos e, 
obrigatoriamente, voltará ao trabalho, seja ele formal 
ou informal.

Quer dizer, ele volta porque é preciso, não por-
que ele quer; é porque ele tem de complementar, ele 
não tem condições de sobreviver com aquilo que está 
recebendo, mas ele ainda tem condições físicas, em-
bora tenha tempo de serviço.

Nosso projeto encontra-se em análise na Comis-
são de Assuntos Econômicos e, certamente, em breve 
estaremos dando continuidade à sua tramitação. Já 
tivemos oportunidade de apresentá-lo ao Ministro da 
Previdência Social, Garibaldi Alves, que reconheceu o 

mérito da proposta, apesar das dificuldades orçamen-
tárias já conhecidas por todos.

Tenho plena convicção que o Supremo Tribunal 
Federal, em sua futura decisão sobre os casos em 
análise, somará esforços nessa luta por uma regra 
previdenciária mais justa, que beneficie principalmente 
aqueles de menor renda.

Essas são, enfim, nobre Presidente, caros cole-
gas, algumas considerações que nós estamos trazendo 
em relação a essa matéria. Eis que, nos diversos pro-
jetos tramitando no Congresso Nacional, quer queira 
na Câmara dos Deputados, quer queira nesta Casa, 
não só o nosso... E aqui destaco um ardoroso lutador 
desta causa, que tem proposta tramitando neste sen-
tido, o eminente Senador Paulo Paim, que ora preside 
esta sessão. É uma questão justa, da qual não pode-
mos nos ausentar. É uma luta que se trava em todos 
os quadrantes do Brasil por extrema necessidade, 
auferindo-se o tempo de serviço. Ele vê que não tem 
condições com isso...

Eu tenho dado exemplos. Conseguiu o tempo, 
aposentou-se com R$800,00, R$900,00 ou R$1.200,00. 
Mas ele, ainda, com esses R$1.200,00, não tem con-
dições. Ele ainda tem força física para lutar por mais 
quatro, cinco, seis anos. Mais oito anos, se for o caso. 
Ele vai dar de si, para não trabalhar na informalidade, 
Sr. Presidente, nobres colegas, ele vai trabalhar na 
formalidade, em qualquer lugar, em alguma coisa. Se 
ele conseguir, com esse tempo de trabalho, juntar à 
sua pequena aposentadoria mais uns R$400,00 ou 
R$500,00, para somar a isso, é o que ele quer. Sem-
pre respeitando o teto, nunca o ultrapassando. Então, 
é uma coisa justa. Ele contribui com a Previdência, 
então é dele esse dinheiro.

Há uma sensibilidade do Ministério da Previdên-
cia, onde estão estudando isso. E agora, em alguns 
lugares do Brasil, a Justiça está dando resultado favo-
rável e o Supremo está procurando agora encarar com 
afinco isso. Está procurando até tomar uma decisão, 
para criar uma espécie de jurisprudência, uma norma, 
para o Brasil inteiro.

É uma questão, Senador José Pimentel – V. Exª 
que é Líder do Governo nesta Casa –, que nós temos 
que encarar. Acho que não é em absoluto buscar reti-
rar o espaço de quem quer que seja, do nosso jovem, 
de ninguém. É apenas que, tendo condições físicas 
ainda esse pai de família ou já avô, se possa ajudá-lo 
com seus medicamentos, que ele vai precisar. Ou para 
ajudar com uma bolsa de estudo para um filho, para 
um neto; para ele viver mais condignamente. Sempre 
respeitando o teto do nosso INSS. Ele contribui e tem 
o direito. Depois, quando não puder mais, ao cabo de 
quatro, cinco, seis, sete anos, quando ele não terá 
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mais condições físicas, aí ele vai voltar e ter alguma 
coisa mais para poder, pelo menos com dignidade, ter 
o seu resto de vida com mais forças, com mais vivên-
cia com a sua família, com as pessoas ligadas a ele, 
com a sua comunidade.

Essas são as considerações, nobre Presidente 
e caros colegas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – O Senador Casildo Maldaner, mais uma vez, 
fortalecendo a caminhada dos aposentados e dos que 
voltam à ativa também.

Senador Cícero Lucena. (Pausa.)
Senador Ivo Cassol. (Pausa.)
Senador José Pimentel, por cessão do Senador 

Eduardo Suplicy.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente desta sessão, Senador Paulo Paim, Srªs e 
Srs. Senadores, a nossa Presidenta Dilma lançou hoje 
o programa Ciência sem Fronteiras.

Esse programa, Sr. Presidente, tem os seguintes 
objetivos: primeiro, oferecer 100 mil bolsas de estudo 
no exterior para que nossos mais talentosos estudan-
tes de graduação, pós-graduação e pesquisadores 
possam realizar estágios nas melhores universidades 
do mundo, em um ambiente educacional e profissional 
onde inovação, empreendedorismo e competitividade já 
são o padrão; segundo, promover o avanço da ciência, 
tecnologia, inovação e competitividade industrial atra-
vés da expansão da mobilidade internacional; terceiro, 
aumentar a presença de estudantes e pesquisadores 
brasileiros em instituições de excelência no exterior; 
quarto, fortalecer a internacionalização das universida-
des brasileiras; quinto, aumentar o conhecimento ino-
vador das indústrias brasileiras; e sexto, atrair jovens 
talentos e pesquisadores altamente qualificados para 
trabalhar no Brasil.

Assim, Sr. Presidente, as áreas prioritárias do 
programa Ciência sem Fronteiras são: Bolsa Brasil 
Graduação, de um ano, que está oferecendo 27.100 
bolsas; na modalidade Bolsa Brasil Doutorado, de um 
ano, 24.600 oportunidades; Bolsa Brasil Doutorado In-
tegral, de quatro anos, 9.790 vagas; Bolsa Brasil Pós-
-Doutorado, de um ou dois anos, 8.900 vagas; Bolsa 
Brasil Jovens Cientistas de Grande Talento, de três 
anos, 860 vagas; Pesquisadores Visitantes Especiais 
no Brasil, três anos, 390 vagas; outras modalidades 
de bolsas, 3.360. O Governo Federal participa com 75 
mil bolsas, e a iniciativa privada, as empresas, com 26 
mil bolsas, totalizando 101 mil bolsas nesse importan-
te programa.

Para parte dessas bolsas, já estão conveniados, 
contratados e assinados os termos de cooperação 
técnica. Com os Estados Unidos, o termo de coope-
ração envolvem 18 mil bolsas; no Reino Unido, 10 mil 
bolsas; na Alemanha, 10,2 mil bolsas; na França, 10 
mil bolsas; na Itália, seis mil bolsas. E as tratativas 
com a Holanda, Bélgica, Espanha, Portugal, Austrália, 
Canadá, Suécia, Coréia, China, Índia, Japão e outros 
países estão muito adiantadas, e se pretende, até fe-
vereiro, firmar também com esses países os termos 
de cooperação técnica.

Quanto à iniciativa privada e às suas 26 vagas 
ofertadas, as principais empresas que aderiram ao 
programa são: a Febraban, Federação Brasileira dos 
Bancos, que oferta 6,5 mil vagas exatamente para o 
setor financeiro – e Wellington Dias, nosso Senador, 
que também é bancário, esteve várias vezes à mesa 
de negociação com os banqueiros da Febraban e está 
vendo nisso uma excelente ação –, para formar técnicos 
e profissionais dessa área; a Confederação Nacional 
da Indústria, que participa com seis mil vagas; a Asso-
ciação Brasileira da Indústria de Base, com cinco mil 
vagas; a Petrobras, com cinco mil vagas; a Eletrobrás, 
com 2,5 mil vagas; a Vale do Rio Doce, com mil vagas, 
totalizando-se 26 mil oportunidades.

E há um diálogo com várias outras empresas que 
operam no Brasil, particularmente as de capitais na-
cionais, para que elas também possam aderir ao pro-
grama, ofertando mais vagas para o jovem brasileiro.

Esse processo tem, na parte da operacionaliza-
ção do programa, as chamadas públicas nacionais e/ou 
internacionais para a concessão das bolsas dentro das 
modalidades e áreas prioritárias do programa Ciência 
sem Fronteiras, e o processo de seleção será feito por 
meio da Capes ou do CNPq, levando-se em conta o 
mérito dos candidatos. Os critérios para fins de sele-
ção das chamadas públicas da Bolsa Brasil Graduação 
estão sendo lançados nesta data, 13 de dezembro de 
2011, e as inscrições vão até 15 de janeiro de 2012. E 
nos convênios já firmados, nos termos de cooperação 
técnica já firmados com os Estados Unidos, em 2012, 
naquela quantidade de vagas que os Estados Unidos 
fizeram o convênio com o Brasil, 4,5 mil delas iniciarão 
ainda em 2012. No Reino Unido, 2,5 mil delas também 
iniciam em 2012. Já na Alemanha também são 2,5 mil; 
na Itália, 1,5 mil vagas; na França, 1,5 mil, e no Canadá, 
200 vagas. Portanto, em 2012, na programação e nos 
termos de cooperação técnica firmados, iniciaremos 
com 12,7 mil vagas já conveniadas e teremos, até fe-
vereiro, outros convênios.

O processo de seleção acontecerá entre 16 de 
janeiro a 05 de março de 2012. A parte do curso de 
idioma e sua especialização no exterior – porque aqui 
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tem uma diferenciação para aqueles que vão fazer ca-
pacitação em idiomas – vai de 15 de março a 15 de 
setembro de 2012. Na segunda quinzena de setem-
bro de 2012, iniciarão os cursos regulares, de acordo 
com a programação de cada estudante que irá fazer 
o programa Ciências Sem Fronteiras. 

Portanto, Sr. Presidente, os jovens cientistas de 
grande talento e pesquisadores-líderes sênior no País 
fazem parte também dessas chamadas públicas, e dou-
torado e pós-doutorado no exterior também integram 
a mesma programação.

Estamos fazendo um grande esforço para que o 
máximo de jovens estudantes possam participar des-
se processo. No critério de cadastramento e seleção, 
faz parte dos pré-requisitos de qualificação no teste 
seletivo: nota no Enem superior a 600 pontos; premia-
ção em olimpíadas científicas e tecnológicas; Prêmio 
Jovem Cientista, entre outros prêmios; desempenho 
acadêmico; nível de conhecimento do idioma do país 
de destino, ou seja, onde pretende fazer sua gradua-
ção, a sua pós-graduação; carta de justificativa do in-
teressado, do aluno, pelo curso/estágio pretendido no 
exterior. Ele fará uma monografia justificando por que 
pretende fazer aquele curso. Isso também faz parte da 
identificação e da qualificação desse jovem estudante.

...e participação em programas institucionais de 
iniciação científica, com ou sem bolsa, ao longo de sua 
história, farão parte desse processo. Portanto, Senador 
Wellington Dias...

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Dei-
xe-me chamá-lo de “você”, porque “V. Exª” fica muito 
distante, especialmente porque nós trabalhamos jun-
tos há muito tempo, desde a década de 80 – eu um 
pouco mais velho, no movimento sindical bancário, e V. 
Exª, nosso Senador pelo Piauí, um pouco mais jovem. 
Portanto, passo-lhe a palavra.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – V. Exª é 
sempre meu professor. É um prazer muito grande po-
der partilhar aqui desta comemoração que todos nós, 
brasileiros, fazemos hoje. Veja, o grande desafio do 
Brasil diz respeito exatamente ao papel que tem como 
um dos países mais importantes do Planeta neste sé-
culo. Muitas vezes se leva em conta apenas o PIB, a 
produção econômica, o comércio, mas eu menciona-
ria a inteligência. Ainda aqui pelo Senado, atendendo 
um convite, fui aos Estados Unidos para um evento 
do qual participaram Brasil, China, Rússia, México e 
Estados Unidos, e ali, na Universidade de Harvard, 
observamos que um dos problemas que o Brasil tem 
para fazer frente à responsabilidade que tem neste 
século é exatamente a formação de profissionais qua-

lificados nas diferentes posições do Planeta, e é isso 
que a Presidente Dilma faz neste instante. Ou seja, de 
um lado, precisamos garantir, desde muito cedo, muito 
jovem, esse incentivo, essa motivação, esse apoio. E 
fico feliz com essa parceria com o setor privado, por-
que a responsabilidade não é só do governo. Ela é do 
governo e ela é do setor privado, inclusive dos ban-
cos. Muitas vezes negociamos com a Fenaban e hoje 
podemos aqui parabenizar a direção da Federação 
Nacional dos Bancos por essa iniciativa, assim como 
a Confederação Nacional da Indústria, assim como o 
setor elétrico, a Vale do Rio Doce. Enfim, eu quero acre-
ditar, meu querido Pimentel, que nós estamos dando 
um passo para o longo prazo, nós estamos falando de 
uma iniciativa que começa, na prática, agora, no final 
deste ano, mas daqui a dois, três, quatro, cinco, dez 
anos, vamos ver a diferença, com homens e mulhe-
res preparados, com essa visão da globalização. Eu 
penso que o Brasil tem ainda um grande espaço para 
crescer, e nós temos a necessidade...

E nós temos necessidade de estar atentos e co-
nhecendo com profundidade todas as regiões do pla-
neta. Então, parabéns à Presidente Dilma e a V. Exª, 
que aqui desempenha com tanta maestria, como Líder 
do Governo no Congresso Nacional.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Se-
nador Wellington Dias, eu quero ver um conjunto de 
alunos lá do Colégio Dom Bosco, do seu, do nosso 
Piauí, fazendo parte dessa lista. Porque, nos concur-
sos públicos, no Enem, os primeiros lugares do Brasil 
vêm exatamente de algumas escolas lá do Piauí onde 
V. Exª foi Governador.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Exa-
tamente. Então, veja, dos dez primeiros colocados, 
três são do Estado do Piauí. E, é claro, o Dom Bosco, 
o Dom Barreto, o Colégio Diocesano, o Santa Maria 
Goretti, e tantos outros. E também da rede pública. Eu 
espero que tenhamos, inclusive, prioridade nessas bol-
sas: escolher os melhores, mas valorizando também 
os alunos que vêm tanto das escolas públicas como 
das universidades públicas.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Não 
tenha dúvida. O objetivo aqui é formar mão de obra da 
nossa juventude para que ela possa assumir os bons 
empregos do nosso País, trazendo jovens cientistas 
para que nós possamos ter, na inovação tecnológica, 
na melhoria da produtividade brasileira, o salto de qua-
lidade que todos nós desejamos.

Este País, que se prepara para ser a quinta po-
tência econômica do planeta já agora em 2015, preci-
sa agilizar cada vez mais a oferta de oportunidades, 
para que a nossa juventude possa cada vez mais se 
qualificar, possa ter mais conhecimento e possa trazer, 
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para a nossa academia, para o nosso mundo produtivo, 
para o mundo empresarial, a sua experiência, e, com 
isso, agregar mais valor à nossa indústria, aos nossos 
produtos, aos nossos equipamentos, e assim gerar 
mais emprego no nosso País, que é o quinto país do 
mundo em extensão territorial, e hoje é o sexto país do 
mundo em população, com 190 milhões de habitantes. 

Temos aqui um fantástico mercado interno, e esse 
mercado interno nacional, a que chamamos mercado 
de massas, precisa ser cada vez mais fortalecido, e 
com esses jovens cientistas, que o Programa Ciência 
sem Fronteiras, lançado pelo nosso Governo, que era 
anseio da nossa academia, dos nossos professores, 
queremos que cada vez mais ele seja fortalecido. 

Junto com ele, foi lançado, no início do segundo 
semestre de 2011, o Pronatec, que tem como objetivo 
formar oito milhões de trabalhadores, capacitando-os, 
qualificando-os para que eles possam assumir os bons 
empregos que o Brasil está gerando.

O Senador Paulo Paim tem feito do seu mandato, 
desde quando eu cheguei na Câmara Federal, em 1995, 
em que encontrei o nosso Deputado e hoje Senador 
Paulo Paim, naquela casa, na Comissão do Trabalho, 
sempre pautando esses temas e esses debates e, no 
seu período aqui, no Senado Federal, iniciando o seu 
segundo mandato, nono ano de Senador, continua com 
a mesma agenda. E quando chego aqui às segundas-
-feiras, por volto das 8h30, já o encontro presente aqui, 
nos salões do Congresso Nacional, do Senado Fede-
ral, iniciando as audiências públicas e os seminários 
na Comissão de Direitos Humanos onde se debatem 
os mais variados temas que dizem respeito aos movi-
mentos sociais, aos grupos de pressão e de opinião. 
E isso é decisivo, porque nós aprendemos, Senador 
Paim, ao longo da nossa história, que sem luta não há 
transformação e aprendemos também que o direito tem 
como objetivo preservar os direitos de quem já tem e 
dificultar a ascensão daqueles que precisam também 
ter oportunidade. E, através da mobilização social, 
através das lutas sociais, dos espaços institucionais, 
nós estamos mudando a legislação, para que todos 
possam ter oportunidade. Esse Programa Ciência sem 
Fronteiras é exatamente essa grande oportunidade.

A porta de entrada é o Enem, que até ontem era 
muito criticado, mas hoje a sociedade brasileira já co-
meça a compreender que esse processo da oportuni-
dade a todos, os mais variados espaços das nossas 
universidades, independentemente da sua região.

Neste ano de 2011, já foram 5,6 milhões jovens 
que participaram do Enem e, desses, 3,6 milhões es-
tão indo para as nossas universidades, universidades 
públicas na sua ampla maioria, mas também já temos 
algumas universidades particulares que fizeram ade-

são ao Enem. Sou um daqueles que entendem que 
nós vamos chegar ao momento em que todas as uni-
versidades do Brasil, públicas ou privadas, terão como 
porta de entrada o Enem.

Sou um daqueles que sonha em chegar ao mo-
mento que a quantidade de jovens que pretender ir 
para a universidade não precisará fazer nenhuma 
prova, porque a oferta de vagas será suficiente para 
absorver toda a nossa juventude.

Neste ano de 2011, ainda temos algo em torno 
de 1,5 milhão de pessoas que não deverão ter vagas 
ainda nas universidades, mas nesse processo de inte-
riorização das nossas universidades e de ampliação, 
tanto as públicas, como as particulares, tendo clareza 
de que a educação faz parte de uma mesma árvore, 
seja a pública ou a particular, de educar bem os nos-
sos filhos, formar bem a nossa juventude para que, no 
dia de amanhã, todos nós possamos ter oportunidade, 
resolvendo de uma vez por todas a questão da miséria 
dos mais pobres. Como a nossa Presidenta Dilma nos 
ensinou, país rico é país sem miséria e é esse o passo 
em que os nossos Senadores, nossas Senadoras, o 
Congresso Nacional tem trilhado. 

Sabemos que ainda temos muito por fazer, mas 
muita coisa já foi feita. Lembro muito bem, Senador 
Paim, lá da minha região, o semi-árido, o nosso Ce-
ará, que, na época da seca, nos anos em que havia 
pouca chuva e quase não tínhamos produção, as fa-
mílias eram obrigadas a sair do local de moradia a 
procura de um prato de comida, de uma cesta básica 
para tentar sobreviver. 

Nós tivermos em 2010 uma das maiores secas no 
Estado do Ceará; os indicadores que a gente tem de-
monstram de que a seca de 2010 foi a maior seca dos 
últimos 60 anos, e não tivemos uma única cidade ocu-
pada, não tivemos nenhum trabalhador abandonando 
a sua moradia à procura de alimentos. Tivemos ainda 
o velho carro-pipa, ou seja, a velha lata d’água porque 
faltava água nessas moradias, mas, no que diz respei-
to à alimentação, nós já não tivemos esse problema.

O grande instrumento para isso são de duas na-
tureza: de um lado o Bolsa Família – com tudo que ele 
representa – e, do outro, as aposentadorias rurais da 
Previdência Social. 

Nós que vivenciamos a década de 70 e a década 
de 80, quando não havia ainda aposentadoria rural, nós 
tínhamos um benefício velhice de meio salário mínimo 
para aqueles trabalhadores que chegavam aos seus 
60 anos de idade e não tinham qualquer beneficio. 
As mulheres eram excluídas. O constituinte de 1988, 
acompanhando as reivindicações sociais, os movimen-
tos sociais, constitucionalizaram e institucionalizaram 
a Previdência Rural e, hoje, já são quase nove milhões 
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de aposentados e pensionistas que recebem os seus 
beneficio fruto do seu trabalho lá na roça, em que plan-
ta e colhe para alimentar a sua família e também nos 
alimentar na cidade.

E eu sou daqueles, Senador Paulo Paim, que 
aprendi que na cidade nós podemos não ter um car-
ro para passear, podemos não ter uma bicicleta para 
andar, mas, se na nossa panela não tiver o arroz e o 
feijão, a gente não sobrevive. E nós só temos o arroz 
e o feijão na nossa panela para nos alimentar, se lá 
na roça nós tivermos o homem e a mulher plantando 
e colhendo para alimentar a sua família e nós alimen-
tar na cidade.

Por isso, acompanho, Senador Paim, as audi-
ências da Comissão de Direitos Humanos abordan-
do esse tema e dizendo que esse benefício deve ser 
sempre previdenciário e nunca assistencial. E algumas 
ideias aqui nesta Casa e na sociedade brasileira que-
rem transformar o benefício da aposentadoria rural em 
benefício assistencial, mas nós precisamos ter muita 
clareza sobre isso: assistência é para aquele que não 
conseguiu produzir riqueza por algum motivo; aposen-
tadoria é para aquele que ajudou a produzir riqueza. 

Hoje, quando analisamos, 70% da alimentação 
que vem para a nossa mesa são da agricultura fami-
liar, da pequena propriedade, do meeiro, do parceiro, 
do arrendatário, daquele que trabalha a pequena pro-
priedade. Por isso, nosso Senador, permaneçamos 
na mesma vigilância e a mesma luta para que a pre-
vidência rural continue como benefício previdenciário, 
porque é uma maneira de retribuir àquele que produz 
e nos alimenta na cidade.

Portanto, quero aqui, mais uma vez, parabenizar 
a nossa Presidenta Dilma e dizer que esse programa 
Ciência sem Fronteiras é fundamental para que toda 
essa juventude tenha a oportunidade que o melhor e 
maior Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, 
não teve.

Por falar no nosso Presidente, Senador Paim, 
ele terminou de fazer a terceira fase do tratamento 
quimioterápico e, para a nossa felicidade, os médicos 
que o acompanham demonstram que o tumor teve uma 
diminuição superior a 75% e não necessita mais fazer 
cirurgia. Mas todos nós precisamos continuar rezando 
e orando, para que Deus lhe dê muita saúde e no dia 
de amanhã esse bravo nordestino, o nosso Lula, per-
maneça conosco, visitando, nas caravanas da vida, 
para que possamos dizer que vale a pena ser brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Meus cumprimentos, Senador Pimentel, como sem-
pre brilhante, falando do nosso querido ex-Presidente 
Lula, que está se recuperando; falando dos nossos 

trabalhadores, da distribuição de renda e desse belo 
projeto sobre o qual eu comentava aqui com o Sena-
dor Lauro Antonio, que esteve com a Presidenta Dilma 
buscando atravessar todas as fronteiras. Segundo ele 
me dizia, e V. Exª também me disse, em torno de 101 
mil jovens poderão estar no exterior.

Meus cumprimentos, Senador Pimentel. Meus 
cumprimentos ao jovem Senador na Casa. Temos uma 
idade semelhante, não é?

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Hoje 
nós o elegemos Vice-Presidente da Comissão de De-
senvolvimento Regional.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Ah! Muito bem. Ele já chega como Vice-Presidente 
da Comissão de Desenvolvimento Regional. E hoje de 
manhã, ele me ajudou muito lá na Comissão de Direi-
tos Humanos também, quando fazíamos um balanço 
do trabalho naquela Comissão.

Eu quero concluir, e por uma questão de justiça, 
dizer que hoje pela manhã, Senador Pimentel e Sena-
dor Lauro Antonio, eu não estava no plenário, quando 
o Plenário fez uma bela homenagem, dando o prêmio, 
se não me engano Dom Hélder Câmara, o prêmio de 
direitos humanos, a uma série de personalidades; lem-
bro aqui alguns da CNBB e também o Jair Krischer, lá 
do Rio Grande do Sul.

Eu gostaria de dizer que, se aqui estivesse, eu 
falaria que Jair Krischer... Eu me lembro dele num epi-
sódio em que, no tempo da ditadura, aqui e também no 
Uruguai, a repressão veio a Porto Alegre, raptou dois 
uruguaios, militantes da causa pela liberdade, Lílian 
e Universindo, e nós fomos com o Jair ao Uruguai. E 
nós, na nossa ousadia de jovem ainda na época, nós 
queríamos libertar aqueles que a ditadura uruguaia 
tinha sequestrado em Porto Alegre. Infelizmente, não 
fomos felizes, mas hoje temos uma relação boa com 
a Lílian, que continua ativista dos direitos humanos.

Lembro também, na greve geral de 2003, que 
o Jair Krischer estava conosco, dando a proteção, já 
que ele já era um militante com idade mais avançada 
e com mais conhecimento da causa, para evitar que 
aqueles jovens sindicalistas fossem presos.

E, na época da ditadura, numa oportunidade, eu 
ia para o exterior levando um dossiê daquilo que a dita-
dura havia feito aqui no Brasil contra os trabalhadores, 
enfim, contra nossa gente, e fui preso no aeroporto. 
Quem veio para exigir a minha liberdade ? Também 
o Jair Krischer.

Deixo aqui esta homenagem a esse militante 
histórico dos direitos humanos, Jair Krischer, e tam-
bém à CNBB.

Na época da revolução, na Nicarágua, houve uma 
comissão de paz que foi à Nicarágua, e eu era ainda 
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sindicalista, acabei indo à Nicarágua, representando o 
movimento social. E tivemos uma bela oportunidade de 
conhecer a realidade da Nicarágua e deixamos lá, em 
nome do Governo brasileiro, um documento pedindo a 
paz e que terminasse o confronto, já que o País estava 
numa guerra com os chamados “contra”.

Enfim, são momentos que eu tive a alegria de 
participar e alguns deles junto com Jair Krischer, a 
quem aqui eu rendo as minhas homenagens, e cum-
primento o Senador Simon por tê-lo indicado para 
ser um dos homenageados hoje com o prêmio direi-
tos humanos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Srª Senadora Angela Portela e o Sr. Senador Ciro 
Nogueira enviaram discursos à Mesa, para serem pu-
blicados na forma do disposto no art. 203, combinado 
com o Inciso I e §2º do art. 210, do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras e Srs. Senadores, Brasília recebe desde 
ontem a terceira edição da Conferência Nacional de 
Políticas para as Mulheres, que reúne mais de 3 mil 
pessoas, das quais 2.781 delegadas vindas de todos 
os pontos do País. As Conferências anteriores já con-
figuraram marcos importantíssimos na afirmação dos 
direitos das mulheres e abriram caminho para as con-
quistas que se seguiram.

Na abertura da Conferência, nesta segunda-feira, 
nossa presidenta Dilma Rousseff destacou seu com-
promisso com a autonomia das mulheres. 

“Quero reafirmar que as mulheres brasileiras têm 
em sua presidenta uma aliada incondicional na cons-
trução de um Brasil mais igual, em que as mulheres 
sejam cidadãs de primeira classe”, declarou a presi-
denta Dilma Rousseff. Esse compromisso, na verdade, 
já vinha sendo demonstrado em toda uma vida de lutas 
e confirmado não só em sua campanha, mas também 
no exercício de sua presidência.

Podemos listar uma série de iniciativas, todas 
tomadas pela presidenta Dilma desde sua posse, 
que atendem a justas demandas das mulheres e até 
as antecipam. É o caso, entre muitos outros, da Rede 
Cegonha, voltada para a saúde materna.

Por isso mesmo pode a presidenta afirmar que 
“nós vamos fazer juntas a maior revolução que uma 
sociedade pode empreender: a construção de uma 
sociedade de iguais”. Esse é, com efeito, o propósito 
maior da presidência de Dilma Rousseff e nós, mulhe-
res, estamos plenamente solidárias com ela.

Não podemos perder a chance, e é o que faz a 
Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, 
de reforçar as demandas femininas, questões cruciais 

para a sociedade brasileira e que ainda esbarram no 
preconceito, na intolerância e até mesmo na falta de 
informação.

A experiência democrática que se estende desde 
a queda da ditadura nos ensinou muito sobre a impor-
tância de trazermos para o debate a participação femi-
nina. É isso que vem fazendo a Conferência Nacional, 
em mais uma demonstração de que é inegável a con-
tribuição das mulheres para a construção deste país.

Cumprimento daqui as participantes da Conferên-
cia. São batalhadoras, comprometidas com o destino 
das mulheres e da verdadeira democracia no Brasil. 
Por isso mesmo manifesto minha convicção de que 
será muito produtiva a conferência. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não po-
deria passar pela tribuna nesta data sem mencionar 
uma tragédia vivida pelas mulheres brasileiras e para 
a qual o poder público e a própria sociedade ainda 
não foram capazes de apontar um caminho. Estou 
falando da violência doméstica e familiar contra as 
mulheres. Já contamos com certo grau de proteção 
legal e aqui me refiro particularmente à chamada Lei 
Maria da Penha. 

Precisamos também de políticas que reconheçam 
e ampliem a pluralidade, até como um passo significa-
tivo rumo ao fim de todo tipo de discriminação. 

Não podemos conviver com desigualdade de gê-
nero, assim como não podemos tolerar discriminação 
de raça, de geração ou de opção sexual. Não podemos 
tolerar diferenciação no mercado de trabalho, onde ain-
da se registram patamares diferentes de pagamento, 
de funções e de promoções entre homens e mulheres. 

Sabemos que todos esses temas deverão ser 
discutidos durante a 3ª Conferência Nacional de Polí-
ticas para as Mulheres, que reúne guerreiras de todas 
as unidades da Federação. Acredito que a seu final, 
contaremos com uma agenda importante para pros-
seguirmos em nossa luta.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, uma de minhas maiores 
preocupações, no exercício do mandato parlamentar, 
tem sido a questão da melhoria da segurança pública 
em nosso País; tanto é que venho apresentando diver-
sos projetos com essa finalidade. Cito, por exemplo, a 
PEC n.º 521/2006, que apresentei ainda como Depu-
tado Federal, com o objetivo de proibir a progressão da 
pena para condenados por crime hediondo. Menciono 
também o PLS n.º 101/2011, que tipifica como crime 
a criação de identidade ou perfil falso na internet para 
obter vantagem indevida e o PLS n.º 555/2011, que 
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prevê a punição da prática de atos preparatórios para 
execução de homicídio e crimes hediondos.

Por esse motivo, gostaria de saudar a decisão do 
Governo da Presidenta Dilma, anunciada recentemen-
te, de que pretende investir cerca de um bilhão e cem 
milhões de reais, para desafogar o sistema carcerário 
brasileiro. De acordo com o Ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardoso, os 26 Estados e o Distrito Federal 
receberão recursos do Programa. Em alguns locais, 
as cadeias serão reformadas, ampliando o número 
de vagas no curto prazo; em outros, será necessário 
construir novas unidades prisionais. 

Essa é uma iniciativa, a meu ver, fundamental 
para que possamos melhorar não apenas a condição 
de habitação dos presídios e das cadeias públicas bra-
sileiras, mas, sobretudo, para que possamos dar mais 
e melhores condições para que a polícia e a justiça 
realizem seu trabalho com eficiência.

Eu gostaria, Sr. Presidente, de citar aqui alguns 
dados, ainda que muito brevemente, apenas para que 
Vossas Excelências, e aqueles que nos ouvem pela 
Rádio e pela TV Senado, possam ter uma ideia da si-
tuação do sistema prisional brasileiro.

O Brasil tem a quarta maior população carcerá-
ria do mundo, cerca de 500 mil presos – 44% deles, 
presos provisórios. Além disso, temos cerca de 300 
mil mandados de prisão não cumpridos, em todo o 
País. Esse número nos impressiona, é bem verdade, 
ainda que este não seja um dado absoluto, porque 
há casos em que são expedidos até cinco manda-
dos de prisão para uma só pessoa. Além disso, de 
acordo com o próprio Ministério da Justiça, temos 
necessidade de mais duzentas mil vagas carcerá-
rias em todo o País. 

O meu querido Estado do Piauí, Sr. Presidente, 
possui 363 estabelecimentos prisionais, somando-se 
as delegacias; penitenciárias; cadeias públicas, casas 
de detenção ou similares; casas de albergado; colônias 
agrícolas, industriais ou similares; hospitais de custódia 
e tratamento psiquiátrico.

O número de vagas disponíveis no Estado é de 
2.122. Contudo, nesses estabelecimentos vivem 2.213 
presos, dos quais 2.099 são homens e outros 114 são 
do sexo feminino. O percentual de presos provisórios 
no Piauí chega a 66%[1].

O fato é que os presídios – destinados aos réus 
condenados – e as cadeias públicas – reservadas aos 
presos provisórios – encontram-se superlotados e em 
péssimas condições. Não raro vemos noticias de ca-
deias públicas serem interditadas. Recentemente, em 
Tianguá, por exemplo, no interior do Estado do Ceará, 
a cadeia pública municipal foi interditada pela justiça, 
por não contar com mínimas condições de abrigar os 

presos – com capacidade para 32 detentos, hoje con-
ta com mais de 80. O mesmo ocorreu em Poconé, no 
Estado do Mato Grosso, e em outros municípios bra-
sileiros, o que nos está levando a uma situação ver-
dadeiramente insustentável, que pode significar um 
autêntico barril de pólvora!

É importante, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, que a população brasileira saiba o que está 
acontecendo dentro do sistema prisional, a situação 
absolutamente calamitosa em que se encontram as 
cadeias públicas do nosso País, e como isso afeta 
o desempenho da justiça, da polícia e até mesmo a 
vida do próprio cidadão, quando necessita de recorrer 
a esses serviços. 

Vamos começar mencionando o desempenho 
da justiça. 

A Lei n.º 7.210/84, mais conhecida como Lei 
de Execuções Penais, estabelece, por exemplo, que 
“a cadeia pública destina-se ao recolhimento de pre-
sos provisórios”[2], e que o preso deve estar alojado 
em “cela individual com dormitório, aparelho sanitário 
e lavatório, ambiente salubre e área mínima de seis 
metros quadrados”[3]. Ou seja, tudo o que não acon-
tece nas nossas cadeias públicas: locais reconhecida-
mente caracterizados pela superlotação, com pesso-
as espremidas em condições subumanas, em locais 
degradantes, em condições que lhes oferecem risco 
à saúde física e mental. 

Que tipo de justiça estamos fazendo, Sr. Presi-
dente? Mantemos presos, muitas vezes injustamente, 
pessoas que deveriam estar detidas provisoriamente, 
e mofam nas cadeias públicas, por quatro, cinco, seis 
anos! E mofam porque não contam com alguém que 
possa lhes defender. 

E aí vem um outro problema que é a questão da 
carência de defensores públicos, essenciais ao fiel de-
sempenho da função jurisdicional do Estado, no que 
diz respeito à defesa dos mais necessitados. Nesse 
sentido, o Estado de São Paulo, por exemplo, ao que 
me consta[4], possui apenas quinhentos defensores 
públicos para cerca de mil e quinhentos promotores 
de justiça. 

E mais! De acordo com a Associação Nacional 
dos Defensores Públicos, 58% dos municípios brasi-
leiros não possuem defensorias; em Santa Catarina, 
até hoje essa instituição não foi implantada – quem 
realiza esse serviço essencial é a OAB. Por sua vez, 
no Ceará, o número de defensores é suficiente apenas 
para 37% das cidades do Estado. 

Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ob-
viamente que a situação precária de nossas cadeias 
públicas afeta o desempenho da justiça, porque não 
estamos conseguindo dar cumprimento ao que, efe-
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tivamente, nos manda a Constituição da República, 
sobretudo no que diz respeito à reintegração do preso 
ao pleno convívio social. 

Mas a situação de nossas cadeias públicas não 
afeta apenas a justiça; afeta também o bom desem-
penho da polícia. 

Nesse caso, há um flagrante desvio de função 
do policial, que desempenha a atividade de carcereiro, 
sem qualquer preparo ou treinamento para isso, e sem 
receber remuneração pelo serviço prestado, além de 
responder criminal e administrativamente por eventu-
ais fugas que ocorram.

Ora, a Constituição Federal é muito clara! Em 
seu artigo 144 estabelece que as polícias civis se in-
cumbem das funções de polícia judiciária e apuração 
de infrações penais. Em nenhum momento menciona 
a função de carceragem. 

Portanto, ao permitirmos que o policial seja des-
viado de sua função precípua, que é apuração das in-
frações penais, desempenhando inadequadamente a 
função de carcereiro, estamos comprometendo a quali-
dade dos serviços prestados pela polícia aos cidadãos. 

Por fim, Srªs e Srs. Senadores, a carência de ca-
deias públicas afeta também o interesse do cidadão 
em procurar o auxilio da polícia numa delegacia, para 
uma situação de violência. 

Quem de nós, eu pergunto, já não hesitou em ir 
a uma delegacia, justamente por pensar que lá é um 
local onde se encontram muitos presos perigosos, que 
podem fugir a qualquer momento, ou por pensar nas 
condições precárias de atendimento que poderíamos 
encontrar? 

Portanto, e já concluindo, Sr. Presidente, construir 
novas cadeias públicas e reformar as já existentes é 
dar mais condições de trabalho para a justiça e para 
a polícia do nosso País. É dar mais dignidade para o 
cidadão brasileiro que precisa recorrer a esses servi-
ços prestados pelo Estado. 

A Segurança Pública deve passar a ser uma das 
principais metas do Governo, priorizando o combate 
à escalada da violência e da marginalidade no Brasil, 
que tem ceifado muitas vidas inocentes. 

Essa é, e continuará sendo, uma das prioridades 
do meu mandato de Senador da República, que me 
foi outorgado pelo generoso povo do Estado do Piauí. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Com esse rápido informe, vou encerrar esta sessão, 
lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que constará 
da próxima sessão ordinária deliberativa, a realizar-se 
amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
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.

2 
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.

3 
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.

4 
REQUERIMENTO Nº 1.239, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.239, de 2011, do Senador Eduardo 
Suplicy, solicitando inserção em ata de voto 
de pesar pelo falecimento de STEVEN PAUL 
JOBS, co-fundador, presidente e, até agosto 
de 2011, diretor executivo da Companhia Ap-
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ple, ocorrido no dia 05 de outubro de 2011, 
na cidade de Palo Alto, Califórnia, Estados 
Unidos da América.

Parecer favorável, sob nº 1.399, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator ad hoc: Senador Sérgio Souza.

5 
REQUERIMENTO Nº 1.422, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.422, de 2011, da Senadora Ana 
Rita, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 280, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa (proíbe visitas íntimas 
aos presos por crime organizado).

6 
REQUERIMENTO Nº 1.428, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.428, de 2011, do Senador Eduar-
do Suplicy, solicitando a tramitação conjunta 
do Projeto de Lei do Senado nº 148, de 2011, 
com os Projetos de Lei do Senado nºs 718, 
de 2007, 169, de 2008, e 494, de 2009, que 
já se encontram apensados, por regularem 
matérias correlatas (destinação e descarte de 
embalagens e resíduos).

7 
REQUERIMENTO Nº 1.431, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.431, de 2011, da Senadora Ana 
Amélia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 3, de 2007, que tramita em con-
junto com o Projeto de Lei do Senado nº 153, 
de 2007, além das Comissões constantes do 
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Agricultura e Reforma Agrária 
(sociedades cooperativas). 

8 
REQUERIMENTO Nº 1.432, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.432, de 2011, do Senador Armando 
Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 181, de 2011, além da Co-
missão constante do despacho inicial de dis-
tribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Econômicos (altera a Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT).

9 
REQUERIMENTO Nº 1.438, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.438, de 2011, do Senador Arman-
do Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 125, de 2010, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Assun-
tos Econômicos (inserir no manual automotivo 
referência das principais peças que compõem 
o veículo).

10 
REQUERIMENTO Nº 1.439, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.439, de 2011, do Senador Francisco 
Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 296, de 2011, além da 
Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida também a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania (presta-
ção de informações na negociação coletiva).

11 
REQUERIMENTO Nº 1.440, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.440, de 2011, do Senador Francisco 
Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 296, de 2011, além da 
Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida também a Comissão 
de Assuntos Econômicos (prestação de infor-
mações na negociação coletiva).

12 
REQUERIMENTO Nº 1.446, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.446, de 2011, da Senadora Lúcia 
Vânia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara nº 191, de 2010, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Serviços 
de Infraestrutura (regulamentação do Sistema 
de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro).

13 
REQUERIMENTO Nº 1.453, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.453, de 2011, do Senador João 
Vicente Claudino, solicitando a retirada, em 
caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado 
nº 284, de 2008, de sua autoria.
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14 
REQUERIMENTO Nº 1.454, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.454, de 2011, do Senador João Vicente 
Claudino, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 172, de 2006; 
e 635, de 2007-Complementares, por regu-
larem matéria correlata (cobrança de multa 
decorrente de inadimplência de obrigações 
do consumidor).

15 
REQUERIMENTO Nº 1.522, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.522, de 2011, do Senador Francisco 
Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 703, de 2011, além das 
Comissões constantes do despacho inicial 
de distribuição, seja ouvida, também, a de 
Assuntos Econômicos (restrições ao uso e à 
propaganda de bebidas alcoólicas).

16 
REQUERIMENTO Nº 1.523, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.523, de 2011, da Senadora Lídice 
da Mata, solicitando o desapensamento do 
Projeto de Lei do Senado nº 20, de 2011 – 
Complementar, dos Projetos de Lei do Senado 
nºs 150, de 2005; 90, de 2007; e 21, de 2011, 

todos Complementares, a fim de que tenha 
tramitação autônoma (limitação de empenho 
e movimentação financeira no Orçamento da 
União).

17 
REQUERIMENTO Nº 1.524, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.524, de 2011, do Senador Inácio Arru-
da, solicitando o desapensamento do Projeto 
de Lei do Senado nº 383, de 2011, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 42, de 2010 (descontos 
nas tarifas de energia elétrica).

18 
REQUERIMENTO Nº 1.532, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1532, de 2011, do Senador Walter 
Pinheiro, solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 703, de 2011, além das Co-
missões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Ciên-
cia, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática (restrições ao uso e à propaganda 
de bebidas alcoólicas).

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 8 
minutos.)
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