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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Há número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O Senado Federal recebeu os seguintes Ofícios 
de Ministros de Estado:

– Nº 38, de 13 de março de 2012, do 
Ministro da Educação, em resposta ao Reque-
rimento nº 1.367, de 2011, de informações, de 
autoria do Senador Alvaro Dias;

– Nº 92, de 8 de março de 2012, do Mi-
nistro da Integração Nacional, em resposta ao 
Requerimento nº 1.304, de 2011, de informa-
ções, de autoria do Senador Jorge Viana; e

– Nº 2.586, de 7 de março de 2012, do 
Ministro da Defesa, em resposta ao Requeri-
mento nº 1.331, de 2011, de informações, de 
iniciativa da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
aos Requerentes.

Os Requerimentos vão ao arquivo. 
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 30 e 
31, de 2012, da Comissão de Assuntos Sociais, co-
municando a aprovação de Substitutivo aos Projetos 
de Lei do Senado nºs 475, de 2011; e 26, de 2008, 
respectivamente. 

São os seguintes os Ofícios:

Ofício Nº 30/2012 – Presidência/CAS

Brasília, 14 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou, em turno único, a Emenda nº 1-CAS (Subs-
titutivo) ao Projeto de Lei do Senado nº 475, de 2011, 
de autoria do Senador Humberto Costa, que altera a 
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, para estabelecer 
princípios a serem observados na atenção à saúde 
prestada no âmbito dos planos privados de assistência 
à saúde e explicitar a competência da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar para elaborar Rol de Procedi-
mentos e Eventos em Saúde como referência para a 
cobertura assistência mínima no âmbito desses planos.

A matéria será incluída na pauta da próxima 
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos 
termos do disposto no art. 282, combinado com o art. 
92 do Regimento Interno do Senado Federal.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

Ofício nº 31/2012 – presidência/CAS

Brasília, 14 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são aprovou, em turno único, a Emenda nº 1-CAS 
(Substitutivo) ao Projeto de Lei do Senado nº 26, de 
2008, de autoria do Senador Paulo Paim, que altera 
a Lei nº 7.394, de 29 de outubro de 1985, e o Decre-
to nº 92.790, de 17 de junho de 1986, que regulam o 
exercício da profissão de Técnico em Radiologia e dá 
outras providências.

A matéria será incluída na pauta da próxima reu-
nião para apreciação em turno suplementar, nos ter-
mos do disposto no art. 282, combinado com o art. 92 
do Regimento Interno do Senado Federal.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com referência aos Ofícios nºs 30 e 31, de 
2012, a Presidência comunica ao Plenário que pode-
rão ser oferecidas emendas às matérias até o encer-
ramento da discussão, no turno suplementar, perante 
a Comissão de Assuntos Sociais.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 152, DE 2012

Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto 
de Lei nº 731 de 2011, de autoria do Senador Rodrigo 
Rollemberg, que altera os arts. 18 e 75 da Lei de Cri-
mes Ambientais para elevar os limites das multas penal 
e administrativa, que além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida tam-
bém, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 
– CRA. – Senador Acir Gurgacz.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
incluído na ordem do dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 153, DE 2012

Requeiro, nos termos do disposto no art. 40 do 
Regimento Interno do Senado Federal, autorização para 
a minha participação, na qualidade de membro da Co-
missão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática do Senado Federal, em Audiência Pública 
a realizar-se na cidade de Manaus (AM) para discutir 
o tema “Problemas apresentados pela população no 
serviço de telefonia móvel e fixa no Estado do Amazo-
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nas, bem como aferir a melhoria no sistema, conforme 
compromissos assumidos pelas concessionárias, em 
audiência ocorrida em novembro de 2011”, evento que 
se realizará em 27 de março de 2012 (terça-feira) às 
14 horas, no Plenário Ruy Araújo, na sede da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Amazonas.

Requeiro, ainda, que a Comissão seja assesso-
rada por um servidor da Secretaria da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática para prestar assistência.

Sala das Sessões, 14 de março de 2012. – Se-
nador Eduardo Braga.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
publicação e será votado oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 154, DE 2012

Requeremos, nos termos do art. 215, inciso II, 
alínea b, do Regimento Interno do Senado Federal, in-
formações da Mesa Diretora do Senado Federal, sobre 
acessibilidade nos meios de comunicação e audiodes-
crição, aos portadores de deficiência auditiva, visual 
e intelectual nos veículos de comunicação do Senado 
Federal, e quais as providências que a Mesa Diretora 
adotará no ano de 2012 sobre o referido tema.

Sala das Comissões, em de março de 2012. – 
Senador Eduardo Braga, Senador Paulo Paim.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
encaminhado à Secretaria Especial de Comunicação 
Social do Senado Federal.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputa-

dos, o Projeto de Decreto Legislativo nº 72, de 2012
(nº 2.547/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Convênio Constitutivo do Fundo Multilateral 
de Investimentos II (FUMIN II), assinado na cidade de 
Okinawa, no Japão, em 9 de abril de 2005.

É o seguinte o Projeto:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – SP) 
– O Projeto de Decreto Legislativo nº 72, de 2012, vai 
à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
onde poderá receber emendas pelo prazo de cinco dias 
úteis, tendo a referida Comissão o prazo de 15 dias úteis 
para opinar sobre as matérias, prorrogável por igual pe-
ríodo, nos termos do art. 376, III, do Regimento Interno.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 52, DE 2012

Altera o art. 3º da Lei nº 9.472, de 16 
de julho de 1997, para aprimorar o direito à 
informação sobre as condições de fruição 
dos serviços pré-pagos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso IV do art. 3º da Lei nº 9.472, de 

16 de julho de 1997, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 3º ..................................................

..............................................................
IV – à informação adequada e disponí-

vel em sítio eletrônico sobre as condições de 
prestação dos serviços, suas tarifas e preços, 
e sobre a utilização dos créditos constituídos 
em modalidades de pagamento antecipado, 
assegurada sua privacidade; 

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

Art. 2º Esta Lei entra em vigor noventa dias após 
sua publicação.

Justificação

A legislação pátria já assegura, a qualquer consu-
midor, o direito de receber informações claras e corretas 
sobre um serviço contratado. Contudo, quando o serviço 
é prestado por poucas empresas a mais de oitenta por 
cento da população do País, inclusive a pessoas com 
dificuldades de acesso e compreensão das informações 
básicas, é recomendável que o legislador dedique aten-
ção especial ao tutelar a relação de consumo.

Sabe-se que, dada a diversidade de aparelhos, 
planos de serviço e promoções “especiais” disponíveis 
no mercado de telefonia, notadamente no Serviço Móvel 
Pessoal, a informação ao consumidor já não prima pela 
clareza. Além disso, os assinantes de planos pré-pagos 
continuam encontrando dificuldade para acompanhar 
seus gastos, seja pela simples falta de informação, seja 
pela demora em obtê-la de sua prestadora de serviço.

Nesse sentido, e considerando as inúmeras re-
clamações recebidas há vários anos pelos órgãos de 
defesa do consumidor acerca da qualidade das in-
formações prestadas pelas operadoras de telecomu-
nicações, propomos alterar a Lei nº 9.472, de 1997, 
para tornar cristalina, entre os direitos dos usuários, a 
possibilidade de obter informações sobre os créditos 
associados aos serviços pré-pagos via internet.

Contamos com o apoio dos nobres Senadores 
para rápida aprovação deste simples mas importante 
projeto. – Senadora Lídice da Mata.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997

Dispõe sobre a organização dos ser-
viços de telecomunicações, a criação e 
funcionamento de um órgão regulador e 
outros aspectos institucionais, nos termos 
da Emenda Constitucional nº 8, de 1995.

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

LIVRO I
Dos Princípios Fundamentais

....................................................................................
Art. 3° O usuário de serviços de telecomunica-

ções tem direito:
 I – de acesso aos serviços de telecomunicações, 

com padrões de qualidade e regularidade adequados à 
sua natureza, em qualquer ponto do território nacional;

 II – à liberdade de escolha de sua prestadora 
de serviço;

 III – de não ser discriminado quanto às condições 
de acesso e fruição do serviço;

 IV – à informação adequada sobre as condições 
de prestação dos serviços, suas tarifas e preços;

 V – à inviolabilidade e ao segredo de sua comuni-
cação, salvo nas hipóteses e condições constitucional 
e legalmente previstas;

 VI – à não divulgação, caso o requeira, de seu 
código de acesso;

 VII – à não suspensão de serviço prestado em 
regime público, salvo por débito diretamente decor-
rente de sua utilização ou por descumprimento de 
condições contratuais;

 VIII – ao prévio conhecimento das condições de 
suspensão do serviço;

 IX – ao respeito de sua privacidade nos docu-
mentos de cobrança e na utilização de seus dados 
pessoais pela prestadora do serviço;
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 X – de resposta às suas reclamações pela pres-
tadora do serviço;

 XI – de peticionar contra a prestadora do serviço 
perante o órgão regulador e os organismos de defesa 
do consumidor;

 XII – à reparação dos danos causados pela vio-
lação de seus direitos.
....................................................................................
....................................................................................

(À Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle, em 
decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 53, DE 2012

Possibilita a restituição de tributos fe-
derais pagos nas compras de mercadorias 
feitas no País por estrangeiros, com visto 
de turista, durante a sua estada.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O estrangeiro, portador de visto de turista, 

na saída do território nacional, fará jus à restituição dos 
tributos federais incidentes sobre mercadorias por ele 
adquiridas durante a sua estada no País.

§ 1º A restituição de que trata o caput deste artigo 
será equivalente ao valor da mercadoria discriminado 
na nota fiscal, multiplicado por fator de restituição cor-
respondente a 0,08, deduzidas as despesas adminis-
trativas correspondentes.

§ 2º A restituição será formalizada após conclu-
ídos os procedimentos de emigração, em agência da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou instituição 
por ela credenciada.

§ 3º É obrigatória a apresentação da mercadoria 
comprovadamente adquirida em território nacional e 
da respectiva documentação fiscal.

§ 4º A restituição far-se-á à conta da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 
e da Contribuição para os Programas de Integração 
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Pú-
blico (PIS/PASEP).

§ 5º Nos casos previstos pelo art. 10 da Lei nº 
6.815, de 19 de agosto de 1980, em que seja dispen-
sada a exigência de visto de turista por reciprocidade 
do país de origem, o prazo máximo da estada para 
fazer jus ao benefício de que trata o caput deste arti-
go é o previsto pelo art. 12 da Lei nº 6.815, de 1980.

§ 6º O Poder Executivo expedirá regulamento 
estabelecendo, inclusive, as formas possíveis de resti-
tuição e os procedimentos de controle e contabilização 
do benefício de que trata o caput deste artigo.

Art. 2º O Poder Executivo fica autorizado a fir-
mar convênios com os Estados que adotem prática 
de restituição de tributos da sua competência para a 
utilização da infraestrutura criada para atendimento ao 
benefício criado por esta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro 
do ano seguinte à data da sua publicação.

Justificação

A restituição de tributos incidentes em compras 
de mercadorias por turistas estrangeiros nos países 
mais desenvolvidos é, ao mesmo tempo, prática antiga 
e corrente, com importantes reflexos sobre o turismo 
dos países que a adotam. No Brasil, até hoje, a possi-
bilidade nunca foi aventada, ao argumento de que as 
dificuldades técnicas para a implantação do benefício 
são insuperáveis. É para tentar acabar com esse mito 
que apresentamos este projeto de lei.

Como é sabido, embora o Brasil tenha imenso 
potencial turístico, pouco tem sido efetivamente feito 
para transformar esse potencial em resultados. Além 
dos muitos problemas de infraestrutura que afligem o 
País, contrariamente ao ocorrido no passado, o custo 
de vida e o câmbio desfavorável não colaboram para 
a atração de turistas estrangeiros. A relação entre os 
gastos de estrangeiros no Brasil e os gastos dos bra-
sileiros lá fora, que no passado pendia fortemente para 
o lado brasileiro, hoje favorece os países estrangeiros, 
com reflexos diretos sobre o nível de emprego. Ainda 
assim, teimamos em tributar, como se feitos por nacio-
nais, os gastos de turistas na compra de mercadorias 
realizados durante a sua estada no País.

Segundo princípio aceito em nossa Constituição 
Federal, a exportação deve estar livre da incidência de 
tributos, o que contribui para aumentar a competitivi-
dade dos nossos produtos no contexto internacional. 
É essa mesma lógica que rege a restituição de tributos 
que se pretende. Na prática, a compra de mercadorias 
no Brasil por turista, que as apresente na saída do terri-
tório nacional, equivale a uma operação de exportação.

Ainda que não consigamos quantificar exatamente 
os tributos incidentes sobre cada produto, para dar início 
à salutar prática, começamos por estabelecer um valor 
médio de incidência de tributos federais para cada mer-
cadoria e chegamos a valores próximos de 10%. Esse 
percentual, entretanto, é bastante variável, dependendo 
do produto de que se trata. A restituição estabelecida, 
de 8% sobre o valor da nota fiscal, é um pouco inferior a 
essa média, a fim de garantir a necessária margem de 
segurança para evitar subsídios e prejuízos ao Erário.

Para facilitar a proposta, procuramos estabelecer 
apenas os parâmetros mínimos necessários ao pro-
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cedimento, deixando as questões operacionais para 
serem detalhadas em regulamento.

Por último, destacamos a possibilidade, aberta 
pela proposta, da assinatura de convênios com os Es-
tados que adotarem a mesma prática em relação aos 
tributos de sua competência, para compartilhamento 
da estrutura montada no âmbito federal. A medida se 
reveste de grande importância, já que o ICMS é o prin-
cipal e mais gravoso tributo incidente sobre o consumo.

Convictos da sua importância para o desenvol-
vimento do turismo no País, submetemos a nossa 
proposta à discussão, na certeza de que os nobres 
colegas em muito contribuirão para o aperfeiçoamento 
da iniciativa. – Senadora Lídice da Mata.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.815, DE 19 DE AGOSTO DE 1980

Define a situação jurídica do estran-
geiro no Brasil, cria o Conselho Nacional 
de Imigração.

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

TÍTULO II
Da Admissão, Entrada e Impedimento

CAPÍTULO I
Da Admissão

....................................................................................
Art. 10. Poderá ser dispensada a exigência de 

visto, prevista no artigo anterior, ao turista nacional 
de país que dispense ao brasileiro idêntico tratamento.

 Parágrafo único. A reciprocidade prevista neste 
artigo será, em todos os casos, estabelecida mediante 
acordo internacional, que observará o prazo de estada 
do turista fixado nesta Lei.
....................................................................................

Art. 12. O prazo de validade do visto de turista 
será de até cinco anos, fixado pelo Ministério das Rela-
ções Exteriores, dentro de critérios de reciprocidade, e 
proporcionará múltiplas entradas no País, com estadas 
não excedentes a noventa dias, prorrogáveis por igual 
período, totalizando o máximo de cento e oitenta dias 
por ano. (Redação dada pela Lei nº 9.076, de 10/07/95)
....................................................................................
....................................................................................

(Às Comissões de Desenvolvimento Re-
gional e Turismo; de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional; e de Assuntos Econômicos, 
cabendo à última a decisão terminativa)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Srª Presidenta.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Srª Presidente, pela ordem.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senadora Vanessa.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Gostaria de solicitar a minha inscrição para 
uma comunicação inadiável.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Como?

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Comunicação inadiável.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Senadora Ana Amélia estava antes. Se for a 
mesma coisa, tem que dar prioridade a ela.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Eu sou a segunda.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O meu 
também é comunicação inadiável, mas dou o lugar.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Não, não, eu sou a segunda.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– São três inscritos, Senadora. 

Senadora Marta, pela ordem.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Comu-

nicação inadiável, gostaria da inscrição.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– São três inscritos.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Já vi os três. 
Primeira é a Ana Amélia, em segundo é a Vanes-

sa e, em terceiro, o Senador Eunício.
Está encerrada a inscrição para comunicação 

inadiável.
E com a palavra o Senador Eduardo Suplicy 

como orador inscrito.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, gostaria, 
nesta tarde de hoje, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
de aqui tornar público uma carta, que estou encami-
nhando, juntamente com o Senador Wellington Dias, 
do PT do Piauí, ex-Governador do Piauí, à Presidenta 
Dilma Rousseff, assim como também à nossa Minis-
tra do Meio Ambiente, Izabella Mônica Vieira Teixeira, 
a respeito do Parque Nacional da Capivara, no Piauí.

“Senhora Presidenta,
Ao cumprimentá-la cordialmente, enca-

minhamos a Vossa Excelência cópia de men-
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sagem eletrônica que nos foi enviada pela 
Doutora Niède Guidon, arqueóloga que vem 
prestando ao nosso país valorosa contribui-
ção, acompanhada de mensagem da jornalista 
Marta Teresa Tajra, para as quais pedimos sua 
especial atenção.

As referidas mensagens versam sobre 
assunto de extrema relevância, qual seja, a 
intervenção desse Governo em prol da manu-
tenção do Parque Nacional Serra da Capivara, 
no Piauí, patrimônio cultural da humanidade, 
tombado pela Unesco em 1991.

O Parque Nacional Serra Capivara teve 
múltiplas motivações ligadas à preservação 
de um meio ambiente e de um dos mais im-
portantes patrimônios de nossa Pré-História, 
além de seu valor turístico, que certamente 
contribui para o desenvolvimento da região.

Com uma história geológica, climática e 
biológica complexa, depois de criado, o Par-
que Nacional esteve abandonado durante dez 
anos por falta de recursos federais, fato que 
culminou na quase devastação da fauna e flora, 
por meio da caça, desmatamento, exploração 
do calcário e da depredação de sítios arqueo-
lógicos e paleontológicos.

A Doutora Niède Guidon, cuja pesquisa 
sempre foi voltada à arqueologia brasileira, 
coordena os trabalhos realizados naquele Par-
que, ao qual dedicou toda a vida. O resultado 
dessa dedicação promoveu a criação do mais 
moderno museu de pesquisa arqueológica da 
América do Sul.

O inestimável trabalho da Doutora Niède 
culminou com a apresentação da teoria de que 
o homem habita a região há aproximadamen-
te 50.000 anos, abrigando, assim, uma das 
maiores concentrações de sítios catalogados 
com pinturas rupestres do mundo.

Com sérios problemas de saúde, a Dou-
tora Niède teme que seu trabalho e nosso 
patrimônio sejam abandonados e destruídos, 
pois a população local ainda não tem a real 
noção de seu valor.

Argumentos para a manutenção do Par-
que Nacional Serra da Capivara são inesgotá-
veis, razão pela qual submetemos o assunto 
a sua análise, ocasião em que solicitamos a 
valiosa oportunidade de Vossa Excelência re-
ceber a Doutora Niède Guidon, para tratar da 
necessidade premente de sua preservação, 
no Palácio do Planalto. Caso considere pos-
sível, a Doutora Niède Guidon também ficaria 

muito feliz de recebê-la no Parque Nacional 
Serra da Capivara.

Colocamo-nos à disposição, na ocasião, 
para participar da reunião de Vossa Excelên-
cia com ela.

Antecipadamente gratos pela atenção 
dispensada, na oportunidade renovamos votos 
da mais alta estima e consideração.

Senador Eduardo Matarazzo Suplicy e 
Senador Wellington Dias.”

Gostaríamos de registrar a mensagem que a jor-
nalista Marta Teresa Tajra nos enviou.

“Sou a jornalista que entrou em contato 
com o Deputado Nazareno Fonteles (do PT 
– Piauí) para pedir sua interferência junto à 
Presidente Dilma, no sentido de atender a Drª 
Niède Guidon, que passa por grandes dificul-
dades para manter o Parque Nacional Serra 
da Capivara, como constatou por telefone e 
por e-mail da própria. Gostaria de salientar 
aqui que, ela também passa por dificuldades 
de saúde, está com mais de 80 anos (30 de-
les dedicados a este projeto no Piauí) e com 
um diagnóstico impreciso de médicos locais. 
Está se tratando na França atualmente, pois 
não acredita mais na medicina do Brasil. Por 
isso, o meu empenho em recorrer a alguém 
que tenha poder junto à presidência, pois em 
nível local (estadual), tudo já foi tentado, mas 
não foi conseguido o suficiente. A política aqui 
ainda é [um tanto difícil].”

E logo mais, estão também as palavras da ar-
queóloga Niède Guidon, sobre a dificuldade de obter 
verbas federais para o Parque Nacional Serra da Ca-
pivara, no sudeste piauiense, patrimônio cultural há 
humanidade tombado pela Unesco, e onde existe a 
maior concentração de pinturas rupestres do Brasil, 
por onde entrou o primeiro homem das Américas. Diz 
a Drª Niède Guidon.

“O que acontece é que durante todos es-
ses anos eu conseguia resolver os problemas.

Tinha como chegar até o Palácio do Pla-
nalto, conhecia ministros e outros altos fun-
cionários.

Desde que o Lula entrou não consegui 
nunca uma entrevista com a Dilma, quando 
ela estava na Casa Civil. Eu queria justamente 
falar com ela, que me parece ser uma mulher 
inteligente, sobre o problema de não termos 
um orçamento fixo. Mostrar o que o Parque 
significa para o Brasil e que, com o aeroporto, 
seremos autossustentáveis.
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Infelizmente, marquei 5 vezes e, quando 
chegava a Brasília, ela não podia me receber, 
eu falava com o chefe de gabinete que dizia 
que ia transmitir a ela e nada!

No fim desisti!
E sempre, quando faltou dinheiro, colo-

quei do meu. Fiz empréstimos no banco, em 
meu nome! Gabriela e Gisele também ajuda-
ram em momentos difíceis.

Mas eu não posso mais ficar colocando 
o meu dinheiro porque estou gastando muito 
com meus problemas de saúde.

E fico pensando: quem poderá me subs-
tituir? Quem estará disposto a passar por esse 
stress terrível, colocar seu próprio dinheiro 
para manter algo que deve ser mantido pelo 
Governo Federal? Como um país, sexta po-
tência mundial, que passou na frente do Rei-
no Unido, não tem dinheiro para manter um 
Parque Nacional, patrimônio da humanidade?

Se alguém tiver como me conseguir uma 
audiência com Dilma eu vou, e vejamos. Mas 
acho temerário continuarmos neste sistema 
de tentar continuar dependendo de doações, 
da boa vontade de alguém!

Ou terminam já o aeroporto para poder-
mos nos liberar da falta de dinheiro, ou nos 
dão um orçamento fixo! Como está não dá 
mais para continuar.”

Aqui está o veemente apelo da Srª Niède Gui-
don, que há pouco ainda me informou que amanhã o 
Globo Repórter apresentará uma reportagem espe-
cial sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara, 
no Piauí. Eu inclusive vi algumas imagens e se trata 
de um lugar belíssimo.

Publicações da revista online Pesquisa Fapesp 
e da Fundação Museu do Homem Americano, a pri-
meira, com textos de Marcos Pivetta, nos dão algumas 
informações adicionais sobre aquele parque.

“Em 1973, a brasileira Niède Guidon, 
então pesquisadora do Centre National de 
La Recherche Scientifique (CNRS) em Paris, 
era assistente da grande arqueóloga francesa 
Annete Emperaire, que procurava vestígios do 
homem mais antigo das Américas.”

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

“Annete já havia estado na Patagônia 
e, em solo brasileiro, seu maior interesse era 
a região de Lagoa Santa, nos arredores de 
Belo Horizonte, onde se acreditava estarem os 

resquícios mais antigos de ocupação humana 
em terras nacionais. “(...) Gosto do Piauí por 
causa das pinturas (rupestres), que são muito 
bonitas”, disse então Niède a Annete. “Prepa-
ro tudo para você ir a Lagoa Santa, mas vou 
para o Piauí.” Foi e nunca mais saiu da região 
de São Raimundo Nonato, no sudeste do Es-
tado. Para sua surpresa, além de incontáveis 
manifestações de arte pré-histórica em mais 
de mil sítios arqueológicos descobertos, depa-
rou – que ironia – justamente com o que dizia 
tanto odiar: indícios de presença humana no 
Nordeste muito mais antigos do que jamais 
alguém esperaria achar. 

Segundo Niède, o material arqueológico 
resgatado até agora no Piauí – alvo de con-
trovérsias entre os estudiosos – indica que o 
homem chegou à região há cerca de 100 mil 
anos. A pesquisadora acredita que o Homo
sapiens deve ter vindo da África por via oce-
ânica, atravessando o Atlântico.” 

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

“Niède dedicou 40 anos a trabalhos cien-
tíficos e de preservação cultural e ambiental 
desenvolvidos no Parque Nacional Serra da 
Capivara, criado em 1979 e considerado pa-
trimônio cultural da humanidade pela Unesco.

Os cortes nas verbas federais, que obri-
garam à demissão de muitos funcionários, 
deixam todo o patrimônio natural do parque 
à mercê de uma exploração sem limites. “Al-
gumas espécies desapareceram totalmente e 
os caçadores ultimamente estão ganhando a 
parada”, comentou Niède.

Grande parte das pinturas da Serra da 
Capivara contém representações de animais 
em movimento, sobretudo de capivaras (animal 
que dá nome ao parque, embora não exista 
na região desde antes da chegada de Niède) 
e de veados. Desenhos de figuras humanas 
também não são raridades. ‘Vemos humanos 
muito expressivos, em atos do dia a dia’, exem-
plificou. ‘Temos muitas representações sexuais, 
de parto, de danças. É uma verdadeira história 
em quadrinhos gravada na pedra.’ Às vezes, 
sinais geométricos ou mãos usadas como ca-
rimbo aparecem nas pinturas.”

Sr. Presidente, requeiro que seja transcrito o 
restante desse documento que completa a informa-
ção a respeito do Parque Nacional da Serra da Ca-
pivara. Recomendo a todos os Senadores e a todos 
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que acompanham nossos trabalhos que visitem esse 
belo Parque Nacional da Serra da Capivara, patrimô-
nio histórico do Brasil.

Meus cumprimentos, Sr. Presidente. Espero que 
a Presidenta Dilma e que nossa querida Ministra Iza-
bella Teixeira possam atender meu apelo e, inclusive, 
visitar o Parque Nacional da Serra da Capivara. 

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

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

Textos de:
– Revista Online de pesquisa da FAPESP
Niède Guidon – Arqueóloga diz que o Homo sa-

piens já estava no Piauí há 100 mil anos
(Marcos Pivetta)
– Fundação Museu do Homem Americano
Em 1973, a brasileira Niède Guidon, então pesqui-

sadora do Centre National de La Recherche Scientifique 
(CNRS) em Paris, era assistente da grande arqueóloga 
francesa Annete Emperaire, que procurava vestígios 
do homem mais antigo das Américas. Annete já havia 
estado na Patagônia e, em solo brasileiro, seu maior 
interesse era a região de Lagoa Santa, nos arredores 
de Belo Horizonte, onde se acreditava estarem os res-
quícios mais antigos de ocupação humana em terras 
nacionais. “Gosto do Piauí por causa das pinturas (ru-
pestres), que são muito bonitas”, disse então Niède a 
Annete. “Preparo tudo para você ir a Lagoa Santa, mas 
vou para o Piauí.” Foi e nunca mais saiu da região de 
São Raimundo Nonato, no sudeste do estado. Para 
sua surpresa, além de incontáveis manifestações de 
arte pré-histórica em mais de mil sítios arqueológicos 
descobertos, deparou com indícios de presença

humana no Nordeste muito mais antigos do que 
jamais alguém esperaria achar.

Segundo Niède, o material arqueológico resga-
tado até agora no Piauí – alvo de controvérsias entre 
os estudiosos – indica que o homem chegou à região 
há cerca de 100 mil anos. A pesquisadora acredita 
que o Homo sapiens deve ter vindo da África por via 
oceânica, atravessando o Atlântico.

Niède dedicou 40 anos a  trabalhos científicos e 
de preservação cultural e ambiental desenvolvidos no 
Parque Nacional Serra da Capivara, criado em 1979 e 
considerado patrimônio cultural da humanidade pela 
Unesco.

Os cortes nas verbas federais, que obrigaram à 
demissão de muitos funcionários, deixam todo o patri-
mônio natural do parque à mercê de uma exploração 
sem limites. “Algumas espécies desapareceram total-

mente e os caçadores ultimamente estão ganhando 
a parada”, comentou Niède.

Grande parte das pinturas da serra da Capivara 
contém representações de animais em movimento, so-
bretudo de capivaras (animal que dá nome ao parque, 
embora não exista na região desde antes da chegada 
de Niède) e de veados. Desenhos de figuras humanas 
também não são raridades. “Vemos humanos muito ex-
pressivos, em atos do dia a dia”, exemplificou. “Temos 
muitas representações sexuais, de parto, de danças. 
É uma verdadeira história em quadrinhos gravada na 
pedra.” Às vezes, sinais geométricos ou mãos usadas 
como carimbo aparecem nas pinturas.

Niède está convencida de que o homem pré-
-histórico se espalhava por uma região muito maior 
do que a serra da Capivara.

Visitar a serra da Capivara requer paciência e de-
terminação. A cidade Mais próxima do parque servida 
por aeroporto é a pernambucana Petrolina, distante 300 
quilômetros. Há mais de 1 década, foi feito um estudo 
internacional mostrando que a grande vocação eco-
nômica da serra da Capivara é o turismo. “Em 1996, o 
governo federal criou por lei um aeroporto internacio-
nal e, em 1998, foram liberados US$15 milhões para 
a construção da obra. Como em Teresina faz muito ca-
lor, o dinheiro chegou de Brasília e derreteu todinho”, 
disse Niède. “O aeroporto começou a ser construído 
em 2007. Essa corrupção terrível parece ser a regra.”

Dentro do parque há uma boa estrutura para fa-
zer pesquisa ou turismo. A unidade de conservação 
conta com 400 quilômetros de estradas e dispõe de 
passarelas que facilitam o trabalho de preservação e 
o acesso dos turistas a pinturas situadas em locais 
elevados. Ali a Fumdham, que também promove ativi-
dades de cunho social para os moradores da região, 
mantém um museu. Sua coleção de fósseis paleon-
tológicos e arqueológicos soma mais de 1 milhão de 
peças, como um cristal de quartzo de 9.800 anos e 
uma flauta de madeira de 1.300 anos, a única da ar-
queologia nacional. A fundação mantém centros de 
geoprocessamento e de documentação e laboratórios 
para análise de material lítico, de cerâmica, de vestí-
gios paleontológicos e biológicos.

As pesquisas nos sítios pré-históricos do Piauí 
levaram a arqueóloga a defender ideias polêmicas, 
mas instigantes sobre a evolução humana. “Estamos 
demonstrando que o homem, em um determinado mo-
mento, começa a inventar as mesmas tecnologias, seja 
aqui, seja na Europa, na Ásia ou na África”, comentou. 
“Não podemos esquecer que o Homo sapiens apare-
ceu na África por volta de 130 mil anos, período em que 
esse continente passou por uma seca muito grande, 
que quase dizimou integralmente nossa espécie. Foi 
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aí que eles começaram a migrar.” Por mar, onde foram 
buscar alimento, diz Niède.

Na região do Parque Nacional, atualmente estão 
cadastrados 1223 sítios com arte rupestre, sendo 922 
sítios com pinturas, 218 com pinturas e gravuras e 83 
somente com gravuras. Dentro dos limites do Parque, 
são 680 sítios, dos quais 600 são de pinturas e/ou 
gravuras rupestres. Sessenta e três sítios são aldeias, 
oficinas líticas e alguns são já do período histórico. Es-
tes números não são definitivos, pois continuamente 
são descobertos novos sítios no Parque Nacional e 
seu entorno.

Dos numerosos abrigos que existem no Parque 
uma parte muito importante apresenta manifestações 
de atividades gráficas rupestres que, segundo as in-
formações arqueológicas disponíveis e acima citadas, 
teriam sido realizadas muito cedo na pré-história, por 
diversos grupos étnicos que habitaram a região.

Durante cerca de doze mil anos, os grupos étni-
cos que habitaram a região evoluíram culturalmente 
e as pinturas rupestres constituem um testemunho 
desta transformação. Pode-se observar esta evolução 
dos registros gráficos rupestres mediante a identifica-
ção de mudanças nas técnicas pictorial ou de gravura 
empregadas, mas também nas variações dos temas 
e da maneira como eles são representados. Estas 
mudanças não são resultado do acaso, mas de uma 
transformação social gradativa que se manifesta em 
diferentes aspectos da vida dos grupos humanos, en-
tre os quais está a prática gráfica.

A fauna está em processo de recuperação, ani-
mais de diversas espécies atravessam os caminhos, 
podendo ser observados pelos visitantes. Atualmente 
é possível ver onças, macacos, caitetus, veados, ja-
cús, águias chilenas, cotias, preás, serpentes, iguanas, 
lagartos, periquitos, andorinhas e outras espécies de 
aves, em profusão.

Atualmente mais de 170 sítios estão preparados 
para a visitação dos quais 16 oferecem os serviços de 
acesso para as pessoas com dificuldade de locomoção.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Eunício Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – V. Exª será atendido na forma regimen-
tal, Senador Suplicy.

Concedo a palavra, para uma comunicação inadi-
ável, à Senadora Ana Amélia. Na sequência, ouvire-
mos o Senador Cyro Miranda, do nosso querido Es-
tado de Goiás.

Com a palavra a Senadora Ana Amélia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão da oradora) – Caro 
Presidente Eunício Oliveira, Srªs Senadoras, Srs. Sena-
dores, telespectadores da TV Senado, visitantes ilustres 
que estão aqui assistindo e acompanhando a sessão 
desta tarde, hoje pela manhã, Presidente Eunício Oli-
veira, na Comissão de Serviços de Infraestrutura – da 
qual não faço parte, mas participei da reunião –, foi 
votado e aprovado, em caráter terminativo, um projeto 
de lei de minha autoria (de nº 470), que altera a Lei nº 
9.991, de julho de 2000, disciplinando a aplicação dos 
recursos destinados a programas de eficiência ener-
gética. Tive a alegria de ver esse projeto relatado, com 
muita competência, pelo Líder e Presidente do meu 
Partido, Senador Francisco Dornelles. Agradeço a to-
dos os Senadores, inclusive ao Senador Cyro Miran-
da e à Senadora Vanessa, que integram a Comissão 
de Infraestrutura, pelo voto favorável dado ao projeto. 

Na verdade, o art. 1o da Lei n° 9.991, de 2000, 
determina que as concessionárias e permissionárias 
de serviços públicos de distribuição de energia elétrica 
apliquem, Presidente, anualmente, pelo menos 0,5% 
da sua receita operacional líquida em programas de 
eficiência energética no uso final. Após 2015, o per-
centual cairá para 0,25%. No entanto, as empresas que 
comercializarem até 1.000GW por ano poderão ficar 
sujeitas a um percentual mais elevado de até 0,5%.

A Lei nº 9.901, de 2000, prevê que os recursos 
vinculados a atividades de pesquisa e desenvolvimento 
sejam destinados exclusivamente às instituições nacio-
nais reconhecidas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação, mas que não há dispositivo equivalente em 
relação a programas de eficiência energética.

Ao reparar essa omissão, estamos dando um 
estímulo à indústria nacional neste momento em que 
ocorre um processo de desindustrialização.

O propósito desse meu projeto, aprovado hoje 
em caráter terminativo, é garantir que os projetos de 
iniciativa da indústria nacional recebam prioridade 
na concessão de financiamento, com os recursos da 
Lei nº 9.901, de 2000, e pretendo assim incentivar a 
inovação na indústria nacional, com consequências 
benéficas sobre a criação de emprego, geração de 
renda e incorporação de tecnologias. Isso não atende 
apenas o meu Estado, Senador Eunício Oliveira, mas 
atende a todo o interesse da indústria de transforma-
ção de nosso País.

Vou ler para V. Exª, para os nossos telespectado-
res, para os Senadores e Senadoras uma correspon-
dência que explicita muito como é a realidade de um 
empresário que tenta entrar na inovação, oferecendo 
um produto com essas características.
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Recebi de João Carlos Sehn, que é industrial, 
Presidente do Conselho Superior da Associação Co-
mercial de Pelotas, no meu Estado, o Rio Grande do 
Sul, uma correspondência que diz:

Há sete anos produzo um conector elé-
trico que evita fuga de energia. Tenho recebi-
do inúmeros elogios e relatos de pessoas que 
tiveram suas instalações melhoradas com o 
uso desse invento. Tudo devidamente funda-
mentado na Física. O produto conquistou o 
Certificado de Conformidade nº 001, homolo-
gação com base em norma internacional de 
eficiência energética.

Com o certificado em mãos, eu e meus 
representantes temos visitado lojas de mate-
rial elétrico, ferragens, casas de construção e 
concessionárias de energia. As visitas às con-
cessionárias são importantes porque elas têm 
de investir 0,5% da receita operacional líquida 
em produtos e ações que visam a combater o 
desperdício de energia. “Assim está escrito em 
regulamento da Aneel”. Pois bem, acontece que 
por não existir uma diretriz federal no sentido 
de fazer com que essas empresas busquem 
no parque industrial brasileiro produtos com 
esta finalidade, seus projetos, programas de 
milhões de reais, acabam contemplando, com 
boa parcela desse volume financeiro, lâmpadas 
econômicas, relés e outros equipamentos pro-
venientes [de onde, Sr. Presidente?] da China, 
para depois serem doados às comunidades de 
baixa renda ou incluídos em instalações elétri-
cas de inúmeros órgãos e entidades públicas, 
federais e municipais.

Estou encerrando, Sr. Presidente.
Reconheço a eficiência dos produtos e o alcance 

social dessas ações [diz o empresário], mas onde está 
a aplicação de uma parcela desse dinheiro na pesqui-
sa, no desenvolvimento ou na aquisição de inovação 
brasileira? Geladeiras que consomem menos ener-
gia representam apenas uma solução, e as outras? 
Exemplo: qual a indústria gaúcha recebeu o pedido 
de compra dessas concessionárias? E por que não 
perguntaram ao empresariado brasileiro sobre quais 
tipos de produtos estão sendo desenvolvidos ou pro-
duzidos com esse fim? A Petrobras está estimulando 
fornecedores nacionais até com financiamento, para 
que atendam corretamente às suas necessidades. Por 

que, então, não evidenciar o parque industrial nacional 
para o atendimento desses 0,5%?

Esse foi o objetivo do meu projeto, que agora 
preenche um desafio

Agradeço muito a V. Exª pela concessão do tempo.
O Regimento Interno, lamentavelmente, em caso 

de comunicação inadiável, não permite apartes. Assim, 
Senador Cyro Miranda, embora fosse do meu agrado, 
não poderei ouvi-lo.

Antes de encerrar, aproveitando que o nosso Pre-
sidente Eunício Oliveira, generosamente, concedeu-
-me ainda dois minutos, gostaria de registrar que, na 
manhã de hoje, foi instalada a subcomissão para tra-
tar, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, das 
questões relacionadas ao Fundo de Garantia, presidida 
com muita competência pelo Senador Cyro Miranda, 
tendo como Relatora a Senadora Marta Suplicy. Eu 
tenho o prazer e a honra de participar como membro 
titular dessa Comissão, junto com o Senador Casildo 
Maldaner e o Vice-Presidente, Senador Paulo Paim.

Tenho a certeza de que, sob seu comando, Se-
nador Cyro Miranda, nós chegaremos até o final do 
ano com um projeto que atenda às expectativas na-
cionais, dos trabalhadores e também de toda a socie-
dade brasileira.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 

Sr. Presidente, só para avisar que farei o meu aparte 
durante a minha fala da tribuna.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr. 
Presidente, só para me inscrever para falar em nome 
da Liderança do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Está inscrito V. Exª para falar em nome 
da Liderança do PDT, Senador Acir Gurgacz.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Antes de dar a palavra a V. Exª – V. 
Exª já pode se dirigir à tribuna –, eu comunico aos Srs. 
Senadores e às Srªs Senadoras que a Presidência 
recebeu o Ofício nº 253, de 2012, na origem, do Pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal, que comunica 
a decisão daquela egrégia Corte que julgou improce-
dente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029, 
com declaração incidental de inconstitucionalidade do 
art. 5º, caput, art. 6º, §§ 1º e 2º, da Resolução de nº 
1/2002-CN, com eficácia ex nunc em relação à pro-
núncia dessa inconstitucionalidade.

É o seguinte o Ofício na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – O ofício que acaba de ser lido vai à 
publicação. Será feita a comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Concedo a palavra, pela ordem de ins-
crição, ao Senador Cyro Miranda, pelo PSDB de Goiás.

Tem a palavra V. Exª, Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente Eunício, que preside 
esta sessão; Srªs e Srs. Senadores, senhores nossos 
convidados do Seconci, Presidente, Secretários, co-
laboradores, saúdo todos na pessoa do Presidente do 
Seconci-Brasil, José Augusto Florenzano.

Eu quero, antes de começar meu pronunciamento, 
parabenizar minha amiga, Senadora Ana Amélia, por-
que, hoje, um dos projetos meritórios... Aliás, todos os 
projetos de sua autoria são realmente extremamente 
meritórios. Eu não preciso falar nada, pois seu con-
terrâneo nessa carta falou tudo o que nós pensamos. 
Parabéns! Estamos sempre do seu lado para esses 
grandes projetos.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS. Fora do Mi-
crofone.) – Obrigada.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – TV 
Senado, Srªs e Srs. Senadores, ao ocupar esta tribuna 
hoje, quero render homenagem ao Serviço Social da 
Indústria da Construção Civil – Seconci.

Essa instituição está presente em diversos Es-
tados da Federação com o objetivo de proporcionar 
aos trabalhadores da construção civil e aos familiares 
assistência social e atendimento à saúde voltados à 
prevenção de doenças, segurança e medicina do tra-
balho, bem como odontologia ambulatorial.

Os Seconcis podem ser considerados uma porta 
aberta voltada ao aprimoramento da qualidade de vida 
dos três milhões de empregados da construção civil, 
que impulsionam a economia do Brasil.

Sem dúvida, trata-se de uma entidade que res-
gata o sentido maior da responsabilidade social das 
empresas na teoria e na prática.

Srªs e Srs. Senadores, por outras palavras, os 
Seconcis contribuem para uma sociedade mais justa 
e demonstram que os interesses dos empresários da 
construção civil ultrapassam os negócios e se voltam 
para o bem-estar dos trabalhadores e da comunidade 
em geral.

Assim, resgatam a dignidade do trabalhador da 
construção civil de forma a melhorar as condições de 
vida do próprio operário e de sua família.

Os números impressionam! São aproximadamen-
te 300 mil consultas médicas por ano e investimentos 

da ordem de 60 milhões de reais em 2011. Só de bene-
ficiários dos serviços prestados pelos Seconcis, entre 
trabalhadores e dependentes, foram 483.000 pessoas, 
num total de 2 milhões de consultas.

Os Seconcis existem muito antes do conceito de 
responsabilidade social começar a ser difundido de 
forma mais abrangente no meio empresarial, sobretu-
do no Brasil. O primeiro foi criado em 20 de março de 
1964, em São Paulo, capital, com o espírito de prevenir 
para não remediar.

Embora autônomo e com filosofia própria, os 
Seconcis estão vinculados aos Sindicatos da Indústria 
da Construção Civil – Sinduscons, em nível local, e à 
Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC, 
em nível nacional.

Hoje, os Seconcis estão presentes em São Pau-
lo, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina, Sergipe e 
Tocantins, no Rio de Janeiro, Distrito Federal, Espírito 
Santo, Amazonas e Pará.

Faço aqui um aparte para dizer da minha satis-
fação em conhecer, na segunda-feira passada, o Se-
conci de Goiás, em Goiânia, onde, no ano passado, 
foram prestados 118 mil atendimentos. Congrega uma 
família de 25 mil trabalhadores e hoje se prepara para 
o salto de triplicar esses atendimentos e triplicar essa 
ação social. Ao Estado de Goiás os nossos parabéns!

Esse trabalho, que tem sido realizado há mais de 
40 anos, ajuda a diminuir a demanda do SUS e qualifi-
ca os Seconcis para novas experiências no campo da 
assistência médico-hospitalar. Trata-se de um sistema 
que deveria servir de exemplo de eficiência e efetivi-
dade para o Governo reorganizar o SUS.

Vejam, senhoras e senhores, essa é uma obri-
gação do Estado, é uma obrigação da União, prestar 
essa assistência médico-hospitalar e de segurança no 
trabalho. No entanto, os Seconcis, voltados ao espírito 
de realizar e ajudar o Governo Federal a aliviar essa 
carga, atendem, no Brasil, 3 milhões de pessoas, o 
que seria o papel do SUS, desonerando. É justo que 
eles tenham uma retribuição do Estado, da União, em 
relação a esse trabalho que estão prestando. Então, 
visando dar um prêmio a essa classe, estamos fazendo 
um projeto para aliviar na folha de pagamento. Em vez 
de 20%, diminuir esse percentual a 2% para todas es-
sas empresas que participam do sistema do Seconci.

Não é só, Sr. Presidente, o Seconci-SP é respon-
sável pela gestão do Hospital Geral de Itapecerica da 
Serra, do Hospital Estadual Vila Alpina, Hospital Re-
gional de Cotia e o Hospital Estadual de Sapopemba.

Em 2006, o Seconci-SP qualificou-se, também, 
como Organização Social pelo Município de São Paulo.

Assim, passou a administrar quatro Unidades de 
Assistência Médica Ambulatorial – AMA, localizadas 
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na zona leste da capital. Administra, ainda, o Território 
Penha-Ermelino Matarazzo, responsável por mais de 
40 unidades de saúde.

Está claro que a vontade dos empresários da 
construção civil é reforçar a responsabilidade social 
dos Seconcis e ampliar a área de atuação da entidade.

Por isso é que foi criada, em 12 de agosto de 
2011, a Associação Seconci-Brasil com a eleição do 
Conselho Deliberativo e Fiscal para o biênio 2011-2013.

Tomadas as providências legais e logísticas para 
a instalação do Seconci-Brasil, está em curso o plane-
jamento estratégico, cujo objetivo é preservar o espírito 
original dessa entidade pioneira.

Sr. Presidente, o Serviço Social da Indústria da 
Construção Civil é um exemplo de luta pela cidadania 
no mais alto sentido.

Aponta para o objetivo permanente que deve nor-
tear as ações de empregados e empregadores, qual 
seja, o desenvolvimento da coletividade, com valori-
zação do trabalhador e da saúde preventiva.

Nosso desejo é que o Seconci-Brasil se fortaleça 
e continue a promover a assistência aos operários da 
construção civil.

Que esse exemplo de responsabilidade social 
frutifique de forma permanente e duradoura, porque 
os Seconcis são vigas mestras da cidadania no Brasil.

Parabéns a todos os funcionários dessa institui-
ção, aos diretores dos Seconcis estaduais e a todos 
os presidentes, a quem cumprimentamos na pessoa 
do Presidente do Seconci-Brasil, engenheiro José 
Augusto Florenzano. Tenho a honra de desfrutar da 
sua amizade por várias décadas e sei do seu espíri-
to empreendedor e social. A sua missão, daqui para 
frente, é tornar o Seconci nacional nos 27 Estados da 
nossa Federação.

Muito obrigado!
Mais uma vez, parabéns a todos os senhores.
Obrigado pela visita.
Obrigado, Sr.Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Obrigado, Senador Cyro Miranda.
Concedo a palavra, para uma comunicação inadi-

ável, à Senadora Vanessa Grazziotin.
Com a palavra V. Exª, Senadora.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, nobre Presidente.

Antes de abordar o assunto que me traz à tribu-
na, Sr. Presidente, quero fazer um registro e lamentar 
o fato de ter que fazer este registro, porque, afinal de 
contas, estamos no mês de março, mês dedicado ao 
debate sobre as questões das mulheres, e eu venho 
aqui, Sr. Presidente, para registrar que, no dia de on-

tem, faleceu na minha cidade uma mulher, brava luta-
dora, jovem, chamada Conceição Varela, uma militante 
antiga não só do meu partido, mas do Movimento de 
Mulheres. Faleceu muito jovem, deixando dois filhos, 
a família e centenas e centenas de amigos e amigas 
não só no Estado do Amazonas, mas no Brasil intei-
ro, pessoas que ela conheceu durante sua militância 
política e muito dedicada, Sr. Presidente, à luta das 
mulheres, visto que participava da direção da União 
Brasileira de Mulheres. Então, quero aqui deixar a mi-
nha solidariedade e o meu abraço aos seus dois filhos, 
à sua família e aos seus amigos. 

Perdemos uma companheira, mas saberemos dar 
continuidade à luta, pela qual ela tinha tanto apreço, 
Sr. Presidente, porque tinha muita convicção da ne-
cessidade da organização do povo, mas, sobretudo, 
das mulheres na busca de direitos iguais.

Mas, Sr. Presidente, no dia 12 deste mês de mar-
ço, eu fiquei extremamente assustada quando li – e 
confesso que fiquei sabendo do fato exatamente pela 
imprensa – uma matéria grande no jornal O Estado de 
S. Paulo que relatava o fato de que etnias indígenas 
estariam vendendo suas terras ou o direito de suas 
terras devidamente demarcadas a empresas estran-
geiras. A matéria relatou o fato de uma área da etnia, 
salvo engano, munduruku, dezesseis vezes maior do 
que o tamanho do Estado de São Paulo, localizada na 
região amazônica, ter sido negociada com uma empresa 
estrangeira. E, nesse acordo, nesse contrato, as etnias 
indígenas – não apenas uma, mas várias, pelas notí-
cias que temos, Sr. Presidente – estariam garantindo 
a essas empresas benefícios sobre a biodiversidade 
e a exclusividade dessas empresas no uso da biodi-
versidade, assim como a possibilidade de a empresa 
estrangeira ter acesso irrestrito à biodiversidade, assim 
como a todo o território indígena.

A reportagem afirma, também – e, depois, to-
dos os fatos foram confirmados pela Advocacia-Geral 
da União e pela Funai (Fundação Nacional do Índio), 
que, nesses contratos, os índios estão se comprome-
tendo a não plantar, a não extrair madeira das terras, 
durante os 30 anos em que deverá vigorar tal acordo, 
bem como pactuam que qualquer intervenção no ter-
ritório indígena só seria possível a partir da expressa 
permissão das empresas estrangeiras com as quais 
elas estariam efetivando o contrato.

Nesse caso, seria feito... A matéria divulgada 
analisa um contrato assinado pela etnia indígena e por 
uma empresa irlandesa, denominada Celestial Green 
Ventures, que seria uma das líderes mundiais no mer-
cado de crédito de carbono. Ou seja, Sr. Presidente, a 
venda, ou o acordo, teria sido feito, nesse caso, entre 
essa empresa Celestial Green e a etnia munduruku.
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Quero dizer que tanto a AGU quanto a Funai 
confirmaram esse fato e já investigam 35 contratos de 
etnias indígenas localizadas no Pará, no Amazonas, 
em Rondônia, em vários Estados da Amazônia bra-
sileira. Chegaram à conclusão... Ontem, foi noticiado 
que a Advocacia-Geral da União ingressará com uma 
ação judicial, no sentido de estancar esses acordos, 
esses pseudoacordos, porque não têm, absolutamen-
te, nada de legal.

De minha parte, Presidente Eunício, eu gosta-
ria até de sugerir a V. Exª, que preside a Comissão 
de Constituição e Justiça, que façamos juntos: já in-
gressei com um requerimento na Comissão de Meio 
Ambiente para que possamos debater essa matéria o 
mais urgentemente possível, mas, se pudéssemos fa-
zer isso em conjunto com a Comissão de Constituição 
e Justiça, seria muito importante, porque não vamos 
apenas debater questões relativas ao meio ambiente, 
à biodiversidade, à Amazônia, mas também questões 
relativas à legalidade. E encaminhei, protocolei, no dia 
de ontem, junto ao Ministério Público Federal, uma re-
presentação, solicitando que o Ministério Público aja de 
pronto nessa questão, também pedindo, tal como fará 
a AGU, a nulidade desses contratos, mesmo porque, 
Sr. Presidente, a Constituição da República, quando 
trata de terra indígena, expressa, de forma muito clara, 
que terra indígena é terra da União. Entretanto, bene-
fícios, usufrutos têm de ser dos índios, mas não lhes 
dá o direito de negociar toda a riqueza, todo o patri-
mônio, muito menos a biodiversidade com empresas 
estrangeiras. 

É um problema grave, Sr. Presidente. Mais do que 
grave, considero gravíssimo, e que o Senado Federal 
não pode deixar de debater. 

Por conta disso é que, além dos inúmeros requeri-
mentos solicitando informações de diversos Ministérios 
e da audiência pública que eu estou requerendo, não 
só como Senadora, mas como cidadã, como alguém 
que vive na Amazônia, senti-me na obrigação de pro-
vocar o Ministério Público Federal para que ele aja ra-
pidamente, celeremente, nessa questão que considero 
extremamente grave. 

Não é a primeira vez que a soberania do Brasil, 
principalmente no que diz respeito à Amazônia, vem 
sendo posta em xeque em decorrência do valor da 
nossa biodiversidade, de nossa reserva mineral, da 
água existente naquela região; e a biodiversidade, 
que sabemos ser extremamente rica, Sr. Presidente. 

Então, quero aqui dizer que estamos atentos a 
esse fato e vamos acompanhar a sua evolução pari 
passu.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Obrigado, Senadora Vanessa Grazziotin. 

Que a família da sua companheira de lutas que 
faleceu receba da Mesa do Senado as nossas con-
dolências.

Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Se-
nador Casildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina.

Tem a palavra V. Exª, Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, nobres Colegas, primeiramen-
te, venho trazer as minhas congratulações ao Ministro 
Carlos Ayres Britto, que ontem foi escolhido o novo 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, tendo como 
vice o Ministro Joaquim Barbosa. Sua posse será no 
dia 19 de abril, quando substituirá o atual Presidente, 
Ministro Cezar Peluso.

A nossa Corte Suprema exerce um papel, sem 
dúvida, de vital importância na República, de defesa 
da Constituição. Na consecução dessa tarefa, protege 
igualmente os direitos fundamentais pela Carta estabe-
lecidos e todo o regramento jurídico dela derivado. Isso 
é o que prevê a Constituição Federal em seus princí-
pios que a norteiam e nos quais o Supremo tem a sua 
pedra fundamental, basilar, uma cláusula pétrea, para 
que essas normas sejam respeitadas e delimitadas.

Durante muito tempo, pensou-se o Judiciário 
como um Poder politicamente mudo – a ele cabia tão 
somente reproduzir o texto da Lei, interpretar o desejo 
do legislador em cada caso específico. Quando falo em 
política, não me refiro à atividade partidária especifi-
camente, mas ao sentido mais amplo do termo, que 
engloba todas as interações sociais.

Com o advento da nossa Constituição Cidadã, de 
1988, que restaurou liberdades e garantias democráti-
cas, presenciamos um vigoroso crescimento de deman-
da pelo posicionamento do Judiciário. Os números não 
me deixam equivocar: em 2010, por exemplo, estavam 
em tramitação mais de 80 milhões de processos, nos 
âmbitos estadual e federal da Justiça.

Citando o professor carioca Luís Roberto Barroso, 
verificou-se no Brasil uma expressiva judicialização de 
questões políticas e sociais, que passaram a ter nos 
tribunais a sua instância decisória final.

Podemos citar alguns casos que exemplificam 
perfeitamente o quadro. Com relação às políticas pú-
blicas, a constitucionalidade de aspectos centrais da 
reforma da Previdência. Nas relações entre Poderes, 
a determinação dos limites legítimos de atuação das 
comissões parlamentares de inquérito, como quebra 
de sigilos e decretação de prisão, e do papel do Minis-
tério Público na investigação criminal. No campo dos 
direitos fundamentais, a legitimidade da interrupção da 
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gestação em certas hipóteses de inviabilidade fetal ou 
a liberação da relação estável homoafetiva.

Podemos ainda falar da Ficha Limpa e da dis-
cussão acerca da pesquisa com células-tronco, entre 
outros que passaram pela apreciação da Corte.

Ora, mais uma vez, cito o professor Barroso: “Os 
métodos de atuação e de argumentação dos órgãos 
judiciais são, como se sabe, jurídicos, mas a natureza 
de sua função é inegavelmente política”.

Devemos assumir, nobres Colegas, que essa in-
terpretação da Justiça torna-se necessária quando há 
questões não claramente dirimidas pelas leis. O Poder 
Legislativo, que tanto desgaste tem sofrido ao longo 
dos anos, oportuniza essa ação política das cortes ju-
rídicas. Na verdade, nós é que estamos oportunizando 
às cortes tomarem essas decisões, porque, muitas ve-
zes, nós não oferecemos as condições para isso. Por 
isso, a meu ver, não há problemas nessa atuação. A 
contribuição dada pelo Judiciário tem sido valiosa e 
suas responsabilidades tendem a aumentar.

O Legislativo, no entanto, deve cumprir de for-
ma mais efetiva sua missão – é o nosso dever –, em 
consonância com as transformações e anseios desta 
sociedade do século XX, em permanente transforma-
ção, cumprindo seu papel constitucional. Em poucas 
palavras, temos que propor e votar, enfim, legislar, com 
celeridade e presteza.

O princípio da separação dos poderes, definido 
por Montesquieu em seu O Espírito das Leis, ainda 
na metade do século XVIII, prevê independência entre 
Legislativo, Judiciário e Executivo – é cláusula pétrea 
de nossa Constituição. Eles devem ser, no entanto, 
harmônicos, visando permanentemente ao objetivo 
comum do bem-estar do cidadão.

Nesse rumo, o fortalecimento do Poder Judiciá-
rio, bem como de nossas instituições de fiscalização 
e controle, torna-se fundamental. Justiça rápida e efi-
ciente, em conjunto com instituições de controle atu-
antes, garante a segurança jurídica indispensável na 
consolidação do Estado democrático de direito.

Feitas essas considerações, renovo as congra-
tulações ao Ministro e futuro Presidente Carlos Ayres 
Britto, apresentando votos de sucesso no desempenho 
de suas funções. Cada vez mais, como tem sido ao 
longo de sua história, crescem a responsabilidade e a 
importância do Supremo Tribunal Federal.

Tenho convicção de que o Judiciário atuante, que 
dá contribuição diária na construção e fortalecimento 
da cidadania, era igualmente o desejo maior do timo-
neiro de nossa Carta Magna, o nosso saudoso Ulys-
ses Guimarães, refletindo sonhos e planos de todos 
os brasileiros.

Trago, Sr. Presidente e nobres Colegas, essas 
breves considerações, mas as considero fundamen-
tais. O respeito mútuo entre os Poderes era um de-
sejo expresso já na Constituição Cidadã, proclamado 
à época, em 1988, pelo nosso inesquecível, o nosso 
patrono, o nosso homem, Ulysses Guimarães, que 
trouxe, mais ou menos, aquilo que já previa, no século 
XVIII, Montesquieu, na defesa dos Poderes, para que 
funcionassem harmonicamente entre si.

Trago essas considerações, para que o Judiciário 
atenda às suas devidas responsabilidades com efici-
ência, descentralização, fortalecendo, inclusive, mais 
as pequenas causas, para que as demandas por de-
cisões não se acumulem, para que não fiquem, com o 
tempo, a criar os atrasos. Muitas vezes são questões 
menores, as pessoas vão envelhecendo, os processos, 
da mesma forma, e não podem ver, ao longo de suas 
vidas, as decisões resolvidas. 

Nas pequenas causas, principalmente, que haja 
essa eficiência mais descentralizada, que a Justiça 
aja, seja eficiente e rápida. Da mesma forma, com 
nossa competência, que ofereçamos as ferramentas, 
os mecanismos para que o Judiciário possa dirimir 
questões e colocar à comunidade essas decisões. O 
Executivo, do mesmo jeito. Funcionando harmonica-
mente, as coisas andam. 

Então, neste momento em que o Tribunal troca 
de comando, em abril, nós formulamos os votos para 
que as coisas aconteçam: descentralização, com pres-
teza e eficiência.

São essas as considerações que trago, Sr. Pre-
sidente, nobres Colegas, na tarde de hoje.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Obrigado, Senador Casildo Maldaner.
Concedo a palavra, pela Liderança do PDT, ao 

Senador Acir Gurgacz.
Na sequência, terá a palavra o Senador Cássio 

Cunha Lima; depois, o Senador Eunício Oliveira.
Senador Acyr Gurgacz, V. Exª tem a palavra.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pela 

liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, nossos amigos que nos acom-
panham pela TV Senado, uso a tribuna, nesta tarde, 
em nome do PDT, para falar do nosso partido, o PDT, 
que participou ativamente da campanha eleitoral da 
nossa Presidenta Dilma. Ele participou da campanha, 
da sua eleição e, evidentemente, da sua vitória.

E nós, pedetistas, estamos satisfeitos com a atua-
ção da nossa Presidenta nesse ano que passou e nes-
tes meses de 2012, com a sua atuação em relação à 
crise internacional, mantendo em curso a estabilidade 
financeira do País, o controle dos problemas sociais 
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brasileiros relacionados ao Programa de Aceleração 
de Crescimento (PAC), o Brasil Sem Miséria, com a 
sua preocupação com a população rural do nosso País, 
preocupação em tirar essa grande massa que está na 
linha de pobreza.

Mas não precisamos estar no Ministério para 
apoiar a nossa Presidenta. Esse é o ponto importante 
que queremos colocar nesta tarde. Queremos continu-
ar apoiando a nossa Presidenta, queremos continuar 
apoiando todos aqueles programas que entendemos 
serem importantes para o desenvolvimento do nosso 
País, programas relacionados à deralização, muito bem 
defendida pelo nosso Senador Cristovam Buarque. 
Queremos continuar apoiando todas aquelas ações 
importantes que a nossa Presidenta tem feito para a 
população brasileira.

Mas também queremos deixar claro que, para 
isso, não precisamos estar no Ministério. Queremos 
estar ao lado da Presidenta, queremos estar ao lado 
daqueles Ministros que estão trabalhando para o de-
senvolvimento, para que o Brasil possa realmente se 
tornar o País que será o maior produtor de alimento 
do Planeta. Precisamos deixar isso muito claro. Não 
queremos fazer nenhum tipo de avaliação partidária 
com relação à questão dos Ministérios. Não queremos 
também deixar que pessoas não autorizadas pela 
bancada do Senado façam essa intermediação com 
a nossa Presidenta.

E queremos deixar a nossa Presidenta muito à 
vontade para que escolha quem ela entender útil para 
o seu Governo, para estar em qualquer um dos seus 
Ministérios. Mas vamos estar sempre apoiando e par-
ticipando, no Congresso Nacional e aqui no Senado 
Federal, das questões que são de importância para 
a população brasileira, evidentemente, em especial, 
daqueles programas que atendem ao nosso Estado 
de Rondônia, como a regularização fundiária, a pre-
ocupação com a agricultura familiar, que é a base da 
economia do Estado de Rondônia.

Aproveito a oportunidade para dar as boas-vindas 
ao Ministro Pepe Vargas, novo Ministro do Desenvolvi-
mento Agrário, que tem uma missão muito forte, que é 
estruturar a agricultura familiar brasileira.

Com muito prazer, concedo o aparte ao Nobre 
Senador Pedro Taques.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Sena-
dor Acir, Líder do PDT nesta Casa, concordo com V. 
Exª. O PDT não pode ser um partido fisiologista, clien-
telista; o PDT não pode ser um partido que apoia a 
Srª Presidente em razão de cargos. V. Exª está sendo 
bem expresso. O PDT foi o primeiro partido a apoiar 
a ainda pré-candidata a Presidente da República, 
hoje, a Presidente Dilma, em um jantar. Eu não era do 

PDT; eu não tinha filiação partidária, mas acompanhei 
isso. Antes do PT, o PDT apoiou. Apoiamos a coliga-
ção e estamos na coalizão. Agora, coalizão não quer 
dizer submissão. Coalizão quer dizer a possibilidade 
de críticas nos momentos em que entendermos, de 
forma política, com “p” maiúsculo, que é interessante 
que nós a apoiemos, para o futuro e para um projeto 
estratégico de Brasil. O PDT não pode apoiar a Pre-
sidente da República em situações não republicanas. 
Um partido político não pode ser um partido que só 
pleiteie cargos de Ministro. Concordo inteiramente 
com V. Exª. Nesta Casa, tenho votado de acordo com 
a minha consciência, mas acompanho o trabalho de 
V. Exª, no sentido de defender um PDT que seja sério; 
um PDT que seja honesto do ponto de vista político; 
um PDT que não aceite ingerências do Poder Execu-
tivo e um PDT também que não faz chantagens; um 
PDT que não coage a Presidente da República. A Pre-
sidente é que nomeia e demite Ministro. Não cabe ao 
PDT – eu penso –, neste momento da história, exigir, 
da Senhora Presidente, Ministério. Eu, como Senador 
da República, concordo mais uma vez com V. Exª. Ou-
tros não podem falar pelos Senadores que compõem 
esta Casa. Eu não vejo legitimidade em Deputados 
Federais para falar em meu nome à Presidente da 
República. Não vejo legitimidade para isso. Portanto, 
nós acompanhamos pela imprensa que o PDT já está 
escolhendo Ministros; alguns, pedetistas da Câmara 
dos Deputados. Eu não vejo e não dou essa legitimi-
dade a quem quer que seja, a não ser ao líder do PDT, 
nesta Casa, depois que fizermos reuniões. Por isso, 
cumprimento V. Exª. O PDT é um partido que aqui vai 
apoiar, continuar a apoiar, a Presidenta da República 
nos projetos que sejam estratégicos para a República, 
independentemente de cargos, como V. Exª bem disse. 
Parabéns por sua fala.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Mui-
to obrigado, Senador Pedro Taques. 

Peço ao Senador Eunício Oliveira, que preside a 
sessão, mais alguns minutos para que eu possa ouvir 
o aparte do Senador Cristovam Buarque. Muito obri-
gado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – V. Exª, como Líder, já usou sete minu-
tos, mas eu não vou impedir que V. Exª conceda um 
aparte ao Senador Cristovam Buarque.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Mui-
to obrigado, Senador Eunício.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Obrigado, Senador. Eu fico feliz, primeiro, de tê-lo como 
Líder; segundo, pela maneira como o senhor coloca 
suas posições; terceiro, porque o nosso partido se abriu 
tanto que a gente discute nossas posições aqui, diante 
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de todo o público, não apenas fechados. Eu creio que 
a Presidenta Dilma, neste ano de governo, não fez 
nada que deixasse de merecer o nosso apoio, apesar 
de que vai muito devagar em algumas coisas, apesar 
de que às vezes não é o que a gente gostaria. No en-
tanto, quando a gente olha a política de uma maneira 
mais ampla, chega à conclusão de que tem de estar 
na base de apoio. Entretanto, essa base de apoio deve 
ser tão aberta que a gente não deva querer pedir, exi-
gir ministério algum. E vou mais longe: eu desejo que 
ela não indique ninguém do PDT. Por quê? Acho que 
ela prestaria um serviço à República se deixasse que 
um partido que precisa se construir tivesse não opo-
sição ao Governo, mas certa independência. O Minis-
tério atrela o partido ao Governo. Nós podemos ser da 
base de apoio sem atrelamento. Nesse sentido, creio 
que não devemos indicar e devemos torcer para que 
ela não escolha ninguém do PDT em razão do risco 
de o partido ficar atrelado e seus militantes se senti-
rem inibidos para buscar uma alternativa, algo de que 
o Brasil está precisando, não só o PDT. Essa minha 
posição eu tenho colocado para o senhor e para ou-
tras lideranças do partido e eu a explicito aqui publi-
camente para dizer: devemos, sim, continuar na base 
de apoio da Presidenta que nós elegemos e que, até 
aqui, apesar de algumas discordâncias, não nos tem 
traído, mas acho que ela prestaria um grande serviço 
ao Brasil e ao PDT se não indicasse para Ministro ne-
nhum integrante do nosso partido.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Mui-
to obrigado, Senador Cristovam.

Essas eram as nossas colocações, Presidente, 
e agradeço a sua cordialidade de sempre para co-
nosco, mas se fazia necessário que nós fizéssemos 
essas colocações.

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Se-
nador Acir.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Pois 
não, Senador.

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Des-
culpe-me a interrupção, mas se V. Exª me permitir, an-
tes de sua conclusão, gostaria de solicitar um aparte.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – 
Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Vou conceder um minuto para V. Exª.

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Se-
rão trinta segundos, serei disciplinado. Queria cumpri-
mentar V. Exª e, em especial, parabenizar a postura 
adotada pela bancada do PDT e destacar o que foi a 
linha apresentada, ainda há pouco, pelo Senador Cris-
tovam Buarque. Acho que a própria Presidente Dilma 
está diante de um dilema da República, de como vai 

ser a chamada governabilidade que vai ser dada neste 
País. Se, a partir da política do “CEP”, ou seja, a troca 
de cargos, emendas e atendimentos de pleitos, ou se 
é a partir de um debate programático e dos problemas 
republicanos do País. É nesse sentido que quero cum-
primentar V. Exª.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Mui-
to obrigado, Senador Randolfe.

Senadora Ana Amélia.
A Srª. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Se-

nador Acir Gurgacz, quero me aliar às manifestações 
dos colegas, dois do seu partido e o Senador Randolfe 
Rodrigues. Sou uma Senadora do Partido Progressista, 
que está na base do Governo, mas, particularmente, 
tenho uma atitude independente aqui nas votações. Eu, 
como gaúcha, queria dizer que Brizola, onde estiver, 
deve estar muito orgulhoso dessa posição altiva que V. 
Exª, da tribuna, e o seu partido manifestam em relação 
ao Governo, com a necessária relação institucional e 
política. É um partido que apoiou a Presidenta Dilma 
Rousseff e que está seguramente também, como o 
nosso, disposto a ajudar e a construir. Mas é preciso 
ressalvar a necessidade imperiosa de uma relação 
mais do que republicana, uma relação respeitosa e 
uma relação política bastante fluida entre o Executivo 
e o Legislativo para evitar que sejamos aqui apenas 
caudatários do Poder Executivo. E queria, ao encer-
rar, cumprimentá-lo pela iniciativa do projeto, que tive 
a honra de ser relatora hoje na Comissão de Agricul-
tura, que é também um fôlego a mais aos agriculto-
res brasileiros, com justiça. Não se trata de nenhum 
privilégio, apenas justiça, porque a responsabilidade 
para prestar cadastro eles continuarão tendo. V. Exª 
apenas facilitou dando iguais direitos aos produtores 
rurais. Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT –RO) – Obri-
gado, Senadora Ana Amélia.

Só para concluir, queremos deixar claro que cabe 
à Presidenta nomear os seus Ministros, sejam eles do 
PDT ou não. Queremos estar sempre apoiando todos os 
projetos, todos os programas que sejam de interesse do 
País, que sejam de interesse da população brasileira. 

Obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Obrigado, Senador Acir Gurgacz.
Concedo a palavra, pela ordem de inscrição, ao 

Senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 

PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, 
a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) comemo-
ra 46 anos de existência. Essa é uma das razões que 
me faz ocupar a tribuna do Senado da República neste 
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instante. Quero fazer, de forma breve, um histórico da 
trajetória da tão importante UEPB, que nasceu graças 
à iniciativa visionária de Edvaldo do Ó, um dos grandes 
benfeitores de Campina Grande, ao instituir a Univer-
sidade Regional do Nordeste (URNE), em 1966. Por 
uma lei municipal, a Universidade nasceu como enti-
dade do Município. Mais adiante, já em 1987, o então 
Governador Tarcísio de Miranda Burity estadualizou a 
Universidade, que, após enfrentar períodos de longa 
crise de esvaziamento, conseguiu sobreviver graças à 
resistência, à luta e ao compromisso dos professores, 
dos estudantes daquela época e dos seus funcionários.

Tive a honra de me formar em Direito pela Uni-
versidade Estadual da Paraíba. Inicialmente, prestei 
meu concurso vestibular para a Universidade Federal 
em João Pessoa, Marcelo Maia, mas transferi para 
Campina Grande e concluí na UEPB o meu curso de 
Direito. E o destino me permitiu, pouco mais adiante, 
já em 2004, na condição de Governador da Paraíba, 
mediante a Lei nº 7.643, implementar aquele que é, 
sem exagero, sem qualquer tipo de falsa modéstia, o 
mais arrojado e avançado instrumento de autonomia 
universitária de todos os Estados brasileiros.

Hoje, a UEPB é outra universidade graças ao tra-
balho competente e profícuo da Reitora Marlene Alves 
e de todos os colegiados superiores, à luta dos estu-
dantes e à dedicação e competência dos funcionários. 
Quando olhamos para a nossa Universidade Estadual 
dos dias atuais, comparando-a com a de alguns anos 
atrás, vemos que é outra a realidade. É por isso que, 
da tribuna do Senado Federal, trago minhas felicita-
ções a todos que fazem e fizeram no passado a UEPB. 
E renovo daqui meu compromisso com a preservação 
da autonomia, com os avanços e conquistas desse 
instrumento de desenvolvimento para a Paraíba, que 
é a nossa Universidade Estadual.

Como Governador, por exemplo, expandimos 
a UEPB para o interior do Estado, numa visão muito 
clara, caro Senador Cristovam Buarque, de fortalecer 
o ensino médio. O senhor, quando Ministro, criou a 
Escola Ideal, e eu estava no governo da Paraíba. Le-
vamos, com a dedicação de muitos, o ensino médio 
para todas as cidades do nosso Estado. Por incrível 
que pareça, 53 cidades, nos idos de 2003, não possu-
íam uma única escola de ensino médio. E, ao mesmo 
tempo em que estendíamos o ensino médio para todos 
os Municípios da Paraíba, sem exceção, fizemos com 
que a Universidade crescesse, expandindo os cursos 
de Licenciatura.

Hoje, entre muitos desafios, precisamos fazer 
mais, além de remunerar melhor os professores. Nes-
ta semana, houve a aprovação de um requerimento 
importante para que a Comissão de Educação pudes-

se se dirigir ao Procurador-Geral da República, para 
que este, cumprindo suas atribuições constitucionais, 
entrasse com uma reclamação perante o Supremo 
Tribunal Federal – e esta é a ação própria: uma recla-
mação –, para que Estados e Municípios cumprissem 
o piso salarial, que já não é grande coisa e que foi es-
tabelecido recentemente pelo Ministério da Educação.

Um dos maiores desafios da nossa educação 
hoje, sobretudo no ensino médio, é a formação de pro-
fessores de Química, de Física, de Biologia, de Mate-
mática, de Português. Foi com essa visão estratégica 
que concedemos autonomia à nossa Universidade, que 
chegou a ter – neste instante, há um debate na Paraíba 
sobre esse tema – 5% do orçamento da Paraíba, para 
que ela pudesse crescer na pesquisa, na extensão e 
também na formação de professores, com cursos de 
licenciatura espalhados pelo interior do Estado. E, ao 
tempo em que a autonomia foi concedia – mais do que 
isso, foi uma conquista da comunidade universitária –, 
conseguimos criar na Universidade um fortíssimo las-
tro de professores do ensino médio.

Escuto, com muita alegria, o aparte do Senador 
Cristovam Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Quero dizer que a alegria é minha, Senador Cássio, 
porque acompanhei seu trabalho de governador e lem-
bro a Escola Ideal. A Paraíba foi um dos Estados que 
levou isso adiante. É pena que o Governo Federal tenha 
estancado o programa quando ele estava começando. 
Mas o Secretário Neroaldo, seu secretário na época, 
foi um dos que melhor levou adiante a campanha pela 
erradicação do analfabetismo, que, lamentavelmente, 
logo que saí do Ministério, transformou-se não mais 
em uma campanha de erradicação, mas, sim, em uma 
campanha de alfabetização, sem prazo para resolver, 
sem pressa. E aí veio o resultado: nesses últimos oito 
anos, praticamente nada foi reduzido do analfabetismo. 
Quanto à Universidade, penso que o trabalho feito du-
rante o seu governo de expandir a universidade, com 
diferentes campi, com a preocupação com a educação 
de base, é uma marca que outras universidades de-
veriam seguir. Junto com outros Senadores, estamos 
convocando uma audiência para discutir a situação 
das universidades estaduais, inclusive a partir de um 
pedido da Universidade do Mato Grosso. O Senador 
Cícero, creio, fez um pedido de audiência específica 
para a Universidade da Paraíba. De repente, podería-
mos juntar todas, porque a realidade é que as univer-
sidades estaduais e municipais têm uma contribuição 
imensa a dar. O Governo deu preferência às federais, 
sem muita justificativa do ponto de vista da eficiência e 
dos resultados. Então, ao trazer aqui sua homenagem 
à Universidade Estadual da Paraíba, V. Exª só mere-
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ce nosso apoio. Meus cumprimentos a essa grande 
Universidade!

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 
PB) – Agradeço-lhe, Senador Cristovam, o aparte, que 
enriquece e engrandece a minha modesta fala.

Acredito que, talvez, na semana que vem, na reu-
nião da Comissão de Educação, possamos propor o 
agrupamento dessas audiências com as universidades 
estaduais, dentro da agenda da nossa Comissão de 
Educação, para que se firme esse debate, de forma tal 
que tenhamos a capacidade de olhar o ensino supe-
rior do nosso País de maneira mais ampla, de maneira 
holística, podemos assim dizer, uma vez que estamos 
cansados de saber que o Brasil só vai conseguir avan-
çar quando definitivamente oferecer uma oportunida-
de educacional de qualidade para os nossos jovens.

Eu abordaria outros temas neste meu pronun-
ciamento, mas fiquei adstrito à homenagem, mais do 
que justa, à UEPB. Mas, oportunamente, voltarei a esta 
tribuna para propor uma reflexão, de forma mais am-
pla, sem ranço de ordem partidária ou política, muito 
menos ideológica, sobre os desafios que apontam o 
futuro do Brasil.

De forma muito resumida, posso dizer, nas minhas 
convicções, que já cumprimos etapas muito importantes. 
A primeira delas, sem dúvida, foi a da redemocratiza-
ção. O Brasil venceu essa etapa. Conseguimos con-
solidar outro momento fundamental, outra tarefa ou, 
para manter a linguagem da educação, outro dever de 
casa, que foi a estabilidade econômica. Foram duas 
tarefas fundamentais para o Brasil de hoje.

Estamos no curso de avanços e conquistas so-
ciais que nasceram no Governo do Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso, indiscutivelmente, e que 
progrediram, também reconhecidamente, no Governo 
do Presidente Lula. Mas uma quarta e essencial tare-
fa precisa ser cumprida, mas ela está distante de ser 
alcançada – concluo, Sr. Presidente, com a generosi-
dade da extensão do tempo –, que é a modernização 
do Brasil. Há a chamada crise de gestão, e precisamos 
de investimento firme e sincero em educação.

V. Exª, Senador Cristovam, citava Neroaldo Pon-
tes, que foi um extraordinário Secretário. Com essa 
preocupação, tive a honra de trazer Verônica Bezerra 
para a nossa equipe, exatamente para esse acompa-
nhamento – ela foi Subsecretária na época do meu 
Governo –, para que pudéssemos, definitivamente, 
lançar o Brasil para o futuro e garantir o cumprimento 
desse quarto dever de casa, dessa quarta tarefa. Pre-
cisamos de um Estado menos perdulário, um Estado 
que não comporte mais, como acontece hoje, 38 Mi-
nistérios, com desperdícios, com uma carga tributária 
faminta, com uma estrutura arcaica, ultrapassada, que 

impede o Brasil de crescer nos patamares de nossa 
potencialidade.

Meu tempo expirou. Fica para outra oportunidade 
essa análise mais completa. Deixo, portanto, registrada 
nos Anais do Senado Federal minha homenagem e, 
mais do que isso, meu compromisso com a Universi-
dade Estadual da Paraíba.

Durante o discurso do Sr. Cássio Cunha 
Lima, o Sr. Eunício Oliveira deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Casildo 
Maldaner, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Mesa se associa a V. Exª, Senador 
Cássio Cunha Lima, em favor da Universidade Esta-
dual da Paraíba, fortemente implementada na época 
em que V. Exª era o grande Governador do Estado.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 
PB) – Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Concedo a palavra, para uma comuni-
cação inadiável, ao ilustre Senador Eunício Oliveira, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania da Casa.

Tem a palavra V. Exª.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 

Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
dor.) – Obrigado, Senador Casildo Maldaner.

Sr. Presidente, a vinda do Ministro Guido Mantega 
ao Senado, especialmente à Comissão de Assuntos 
Econômicos, nesta semana, foi extremamente auspi-
ciosa, sobretudo para nós, que somos Senadores do 
Nordeste brasileiro, porque o Ministro apresentou da-
dos que nos permitem fazer uma análise realista de 
nossos Estados e, para mim, do meu querido Estado 
do Ceará.

Sabemos que a economia brasileira enfrenta 
momentos delicados devido a difíceis condições que 
a crise internacional impõe à gestão das finanças pú-
blicas nacionais.

O Estado que represento, por exemplo, tem sen-
tido profundamente o peso dessas difíceis condições 
para manter seu setor industrial num patamar compe-
titivo. Esse aspecto precisa ser recuperado, bem como 
criadas reais oportunidades de crescimento para a 
indústria cearense.

Sabemos que, apesar das dificuldades, há condi-
ções objetivas de recuperação, considerando a análise 
do Ministro Guido Mantega, que expressa a posição 
do Governo Federal.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Ministro, 
em sua exposição, afirmou que o Governo trabalha com 
a máxima atenção na variação do câmbio para mantê-
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-lo num nível que alivie a indústria nacional. Afirmou 
também que o Governo adotará tantas quantas forem 
necessárias as medidas para manter o setor industrial 
num patamar competitivo.

Compartilho dessa posição do Ministro Guido 
Mantega, reafirmando que é preciso uma ação integra-
da dos Estados e do Governo Federal, para recuperar 
a nossa abalada competitividade.

Aproveito o ensejo para lembrar que é fundamen-
tal que o Brasil invista estrategicamente em inovação, 
de forma a capacitar a nossa indústria a enfrentar os 
desafios da economia com conhecimento.

É uma verdadeira disputa internacional, Sr. Pre-
sidente, para manutenção de condições favoráveis 
aos interesses nacionais. Sabemos que o Governo 
está atento a isso, por isso ocupo esta tribuna na tar-
de de hoje.

E nós, que somos representantes dos Estados 
brasileiros, acompanhamos com atenção os desdo-
bramentos dessas medidas e o seu impacto sobre a 
realidade regional e, obviamente, nacional.

É imperioso para o progresso do nosso povo que 
o Brasil mantenha-se competitivo. Para tanto, necessi-
ta criar condições de recuperação do setor industrial 
brasileiro como um todo, e, particularmente, preocupa-
-me as condições do setor industrial cearense, Estado 
que represento, que precisa de ações especiais para 
alavancar sua competitividade, aumentando o nível 
de geração de emprego e dinamizando o nosso mer-
cado regional.

Pelo que nos foi apresentado, mantidas as condi-
ções atuais, o setor industrial recuperará espaços e am-
pliará a sua participação efetiva na economia regional, 
impactando positivamente a competitividade nacional.

Como já disse, o setor industrial tem sido o ponto 
mais vulnerável de nossa economia desde a crise de 
2008. Um país não consegue se desenvolver estrutu-
ralmente se produzir apenas commodities. Sabemos 
todos nós dessa realidade.

Caros colegas, Srªs e Srs. Senadores, é bom no-
tar que o Ministro se mostrou extremamente favorável 
à troca de algo que nos preocupa, Senador Casildo 
Maldaner: o índice que corrige as dívidas de Estados 
e Municípios brasileiros, uma vez que as condições 
atuais impõem muitas dificuldades no cumprimento 
das obrigações entre nossos governos municipais, 
estaduais e federal.

Espero, Sr. Presidente, que as medidas adotadas 
pelo Governo Federal possam, efetivamente, corrigir 
distorções e ajustar o rumo a ser seguido, viabilizan-
do as oportunidades efetivas para o desenvolvimento 
regional, de forma harmônica.

Preocupa-me, sobremaneira, a desigualdade 
regional que grassa, ainda e infelizmente, em nosso 
País. Temos problemas muito sérios que impactam 
negativamente a capacidade de investimento dos go-
vernantes, especialmente os governantes do Nordes-
te brasileiro. É necessário, Sr. Presidente, aumentar 
a capacidade de investimento em infraestrutura, em 
projetos de industrialização e em fomento do mercado 
de consumo regional.

Sr. Presidente, caros colegas, com a vênia de V. 
Exª, quero dizer aqui que nós vamos começar a discutir 
aqui, nesta Casa do Senado da República, a estratégia 
na questão do pacto federativo. O novo pacto federativo. 
É inegável que o País precisa rever as suas relações 
internas, discutir formas de minimizar as dificuldades 
estruturais entre os Estados e promover ações para 
implementar um modelo de desenvolvimento equili-
brado, para viabilizar o surgimento de uma sociedade 
mais fraterna e mais igualitária.

Como exemplo, quero citar a questão do ICMS, 
tendo a convicção de que esse imposto deveria ser 
recolhido no destino, e não na origem. Isso poderia 
ajudar bastante o incremento da economia regional, 
corrigindo distorções históricas.

Mais uma vez, Sr. Presidente, quero agradecer a 
V. Exª pela paciência. Tenho certeza de que todos os 
Senadores se empenharão em debater com competên-
cia e civismo problemas estruturais, para que o Brasil 
possa dar o necessário salto qualitativo e se tornar 
uma potência econômica competitiva sem as atuais 
distorções e ainda gritantes desigualdades regionais.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela paciência e 
pela tolerância. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Mesa se congratula também com V. 
Exª, Senador Eunício Oliveira, por abordar o tema da 
vinda do Ministro da Fazenda a esta Casa nesta sema-
na e, igualmente, por defender o novo pacto federativo, 
que é uma grande necessidade para a descentraliza-
ção e para o desenvolvimento do Brasil. 

Meus cumprimentos a V. Exª.
Na sequência, nós temos aqui, pela ordem de 

inscrição, o ilustre Senador Jayme Campos, democrata 
pelo grande Estado do Mato Grosso. 

V. Exª dispõe da palavra, grande Presidente da 
Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal. 

Com a palavra, V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Meu caro Presidente, Senador Casildo Maldaner; 
prezados Senadores e Senadoras, aos quais cumpri-
mento na pessoa da Senadora Ana Amélia; senhores 
telespectadores e ouvintes da TV Senado, venho hoje a 
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esta tribuna, Sr. Presidente Casildo Maldaner, que me 
dá a honra de ser meu Vice-Presidente na Comissão 
de Assuntos Sociais, para tratar de um assunto mui-
to importante para o Mato Grosso, mas, certamente, 
para todo o País, diante dos acontecimentos que nós 
tínhamos acompanhado pela imprensa e que, particu-
larmente, tenho acompanhado, bem de perto, no meu 
querido Mato Grosso.

Na semana passada, Sr. Presidente, a Comissão 
de Agricultura e Reforma Agrária desta Casa realizou 
audiência pública destinada a analisar e a discutir a 
situação das demarcações das reservas indígenas 
do Brasil. O assunto, Senadora Ana Amélia, que é ex-
tremamente delicado, envolve questões sensíveis do 
ponto de vista político, legal, da mais alta gravidade. 

Trata-se de conjugar uma difícil equação, cujas 
variáveis envolvem direitos humanos, segurança jurí-
dica, ordenamento federativo, soberania e segurança 
nacional. A conciliação de fatores de tamanha impor-
tância não pode depender apenas do alvitre do Poder 
Executivo, como hoje acontece, o que tem gerado 
enormes conflitos e disputas judiciais, além de, raras 
vezes, atropelar o direito de propriedade e a ocupação 
legítima de populações inteiras, inviabilizando, riscan-
do do mapa Municípios tradicionalmente instalados. 

Por isso, somos de todo favoráveis a que se atri-
bua ao Congresso Nacional, representante maior do 
povo e dos interesses da Nação, a competente tare-
fa de discutir democraticamente, Sr. Presidente, com 
transparência e amplo debate entre índios e não ín-
dios, os processos de demarcação dessas terras, de 
modo a compatibilizar, de forma aberta e insuspeita, 
perante todos os brasileiros, decisões que atendem à 
preservação dos valores culturais das etnias indíge-
nas, mas que também atentem para a defesa da auto-
nomia federativa e da integridade territorial do Brasil. 
Para tanto, precisamos aprovar a necessária alteração 
constitucional. 

Com esse intuito, tramitam no Parlamento brasi-
leiro a PEC 215, de 2000, e a PEC 38, de 1999. A pri-
meira, na Câmara dos Deputados, que se acha pronta 
para votação na Comissão de Constituição e Justiça 
daquela Casa. A segunda é de autoria do eminente 
Senador Mozarildo Cavalcanti e já se encontra total-
mente instruída, aguardando, desde fevereiro do ano 
passado, sua inclusão na Ordem do Dia para aprecia-
ção deste Plenário. 

Todavia, minha cara Senadora Ana Amélia, en-
quanto isso não ocorre, é imperioso que observemos 
as diretrizes impostas pelo Supremo Tribunal Federal 
em seu julgado referente à Petição nº 3.338/RR, a par-
tir do voto do Ministro Menezes Direito, que ampliou 
as salvaguardas institucionais a serem obedecidas 

em demarcações de terras indígenas, especialmen-
te no que tange à vedação de ampliação de terras já 
demarcadas.

Aliás, Sr. Presidente e estimados colegas, esse é 
um ponto fundamental que eu gostaria de compartilhar 
desta tribuna. A despeito do cristalino mandamento da 
Suprema Corte, o Executivo continua insistindo em dis-
torcer sua interpretação. Várias têm sido as situações 
em que proprietários produtores rurais e municipalida-
des vêm sendo obrigados a recorrer a ações judiciais 
para garantir o cumprimento da decisão do Supremo 
Tribunal Federal.

Exemplos recentes, no meu Estado do Mato 
Grosso, são as tentativas de ampliação de reservas 
Kayabi e Karitiana, ambas as situações amparadas pela 
concessão de medidas liminares. No caso de Kayabi, 
meu caro Senador Casildo Maldaner, que preside esta 
sessão, o Ministério da Justiça ampliou a reserva, de 
117 mil hectares para 1.053 milhão de hectares. Vale 
lembrar, meu caro Presidente, que a etnia Kayabi é 
composta por 69 índios e que a terra demarcada para 
ampliação possui, além de uma importante jazida de 
calcário, 200 famílias de produtores rurais que com-
praram as propriedades há mais de 40 anos.

Ademais, Sr. Presidente, a área fica ao lado da 
reserva indígena Munduruku, que já possui três mi-
lhões de hectares.

Por essas e outras razões, no final ano passado, 
obtivemos a garantia do Ministério da Justiça de que, 
com base num aviso da Advocacia-Geral da União, 
calcado num parecer do Consultor-Geral, um ato do 
ministro seria publicado, Senadora Ana Amélia, com 
vistas à adoção de um procedimento padrão para to-
das as demarcações, em obediência aos ditames do 
Supremo. 

Para surpresa nossa, o tal ato não foi até hoje 
publicado, e a AGU, embora convidada, não mandou 
seu representante à audiência pública da semana pas-
sada na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 
– à qual me referi no início do meu pronunciamento 
–, o que alimenta a nossa preocupação e acentua a 
segurança jurídica dos proprietários e dos produtores 
daqueles Municípios e de toda a população envolvida.

Em meio a tudo isso, surge o estapafúrdio episó-
dio da venda de direitos, por trinta anos, sobre terras 
indígenas da Amazônia a estrangeiros, por US$120 
milhões, em dezesseis áreas com o dobro do tama-
nho de Portugal. 

Nesse caso, Senador Ana Amélia, obviamente ao 
arrepio do art. 231 da nossa Carta Magna, e do que 
preceitua o art. 7º, do Estatuto do Índio, a ocorrência 
desse tipo de disparate, bem demonstra o quanto vul-
neráveis estamos ante os interesses nada patrióticos 
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que incidem sobre raríssimas e abundantes terras te-
oricamente destinadas aos nossos índios. 

Está mais que patente o fato de que os nossos 
irmãos brasileiros das etnias indígenas não precisam 
de mais terras. Eles precisam, sim, é de melhores con-
dições de vida, de recursos tecnológicos que ajudem 
a melhorar e a explorar suas riquezas em proveito 
deles próprios.

Concedo um aparte à Senadora Ana Amélia, com 
muita honra e muito prazer.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Se-
nador Jayme Campos, esse tema eu trouxe à tribuna 
nesta semana e tive o prazer de receber um aparte 
de V. Exª. Não é só em seu Estado, Mato Grosso, que 
esse problema aflora a cada demarcação ou tentativa 
de demarcação de terras indígenas pela Funai. Nenhum 
de nós, nem V. Exª, nem eu, nenhum Senador contesta 
o direito dos indígenas às demarcações absolutamen-
te. Esse é um dispositivo constitucional contra o qual 
não há nenhum reparo a fazer. O que temos de deba-
ter nesta Casa é a forma como essas demarcações 
estão sendo feitas, sem respeitar o contraditório, até 
porque, nesse caso, há um visível ferimento ao Direito 
Administrativo, por não dar espaço ao Estado, que é 
o ente que terá o compromisso, como a legislação do 
meu Estado, o Rio Grande do Sul. Na demarcação da 
Reserva do Mato Preto, que envolve os Municípios de 
Getúlio Vargas, Erexim e Erebango, só do Município de 
Getúlio Vargas, 16% do território ficaram na Reserva 
de Mato Preto. Ali, a área, que deveria ser de pouco 
mais de 200 hectares, para abrigar 63 indígenas, foi, 
de uma hora para outra, ampliada para quatro mil hec-
tares, onde habitam pequenos agricultores familiares, 
que estão com titulação regular há mais de 50, 60, 70 
e até 100 anos, Senador Jayme Campos. Não há um 
órgão moderador ou mediador para fazer a interface 
entre as áreas em disputa ou em conflito. Então, os coi-
tados dos agricultores, já na última hora, recebem... A 
forma, também, como é feita a vistoria na propriedade 
é, eu diria, agressiva, com uma violência desnecessária, 
porque a Polícia Federal chega com armamento pesado 
para executar uma determinação constitucional, mas 
de uma forma que, para quem enxerga... Entrando na 
frente de uma propriedade rural, o que se vai pensar, 
com a polícia entrando com armas, a respeito daquele 
modesto agricultor familiar que está ali? Além do mais, 
na demarcação, a Funai apenas indeniza as benfeito-
rias, não a terra nua. Então, é preciso que esta Casa 
corresponda à necessidade de se fazer...

(Interrupção do som.)
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – ... uma 

indenização também da terra nua, não só das benfei-
torias, e que o Ministério da Justiça, que está acima 

da Funai, seja o poder moderador ou a interface para 
operar nesses casos, que são extremamente... Nós, 
daqui a pouco, poderemos ter uma vítima e, aí, vamos 
lamentar profundamente que o conflito tenha chega-
do a esse impasse. Cumprimento o Senador Jayme 
Campos pela abordagem desse tema, porque, agora, 
correm o risco dois Municípios – Sananduva e Mato 
Castelhano –, o que levamos ao conhecimento do Mi-
nistério da Justiça, para a Justiça já suspender essa 
demarcação.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Agradeço a V. Exª pelo seu aparte. 

Sem sombra de dúvida, o que está acontecendo 
em Mato Grosso também está acontecendo em seu 
Estado, o Rio Grande do Sul, e nos demais Estados.

Concedo um aparte ao ilustre e valoroso, meu 
irmão, Senador Mozarildo Cavalcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Jayme Campos, V. Exª disse que está acontecendo 
no Mato Grosso, está acontecendo no Rio Grande do 
Sul e já aconteceu em Roraima. Eu tive a oportunidade 
de presidir duas comissões temporárias externas que 
estudaram não só o problema de Roraima, mas também 
o de Mato Grosso, o de Santa Catarina e o de Rondô-
nia. Ficou flagrante, no trabalho feito pelos técnicos do 
Senado, que é uma farra essa questão de demarcação, 
para não dizer outra coisa, porque são muito suspeitas 
essas demarcações. Para isso, eu acho que temos um 
remédio, que está aqui e cuja apreciação está sendo 
trancada, que é a minha Proposta de Emenda Cons-
titucional nº 38, de 1999, que tem um substitutivo do 
Senador Valter Pereira e que, inclusive, contempla a 
questão da indenização, também, da terra. E eu quero 
aqui fazer um apelo ao Presidente do Senado e aos 
meus Pares para que possamos votá-la. Por que o que 
essa PEC quer, Senador Jayme Campos? Uma vez 
que a Funai tenha feito os procedimentos de identifi-
cação, de delimitação etc., antes da homologação pelo 
Presidente da República, o Senado aprecie. Afinal, as 
terras passam a ser federais saindo dos Estados. E 
como é que a Casa que representa a Federação, que 
representa os Estados não se pronuncia a respeito? 
Por isso, quero dizer a V. Exª que é muito esquisito o 
que vem acontecendo nessa questão indígena. É de 
admirar que até hoje não exista um índio presidindo a 
Funai. E temos centenas de índios com curso supe-
rior neste Brasil, inclusive antropólogos, mas sempre 
quem comanda a Funai são esquemas camuflados de 
ONGs, inclusive transnacionais. Portanto, parabéns 
pela oportunidade do pronunciamento.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Agradeço a V. Exª, Senador Mozarildo Cavalcanti, in-
clusive, aqui, eu já havia me referido à PEC de V. Exª, 
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a de nº 38, de 1999, que, lamentavelmente, está ador-
mecida há algum tempo aqui e não é votada. 

De maneira que agradeço o seu aparte. Todos 
nós temos a consciência da importância da Funai, mas, 
sobretudo, como o senhor bem disse, a Funai, parece-
-me, hoje, ser um órgão travado e comandado pelos 
interesses pessoais ou econômicos daquele órgão.

Nesse diapasão, Sr. Presidente, rendo aqui mi-
nhas homenagens à iniciativa do Ministério do De-
senvolvimento Agrário quanto à realização do evento, 
que teve início na terça-feira e que se encerra hoje, o 
primeiro seminário da Assistência Técnica e Extensão 
Rural Indígena, no qual a Embrapa propicia às comu-
nidades indígenas o “acesso à boa assistência técnica 
para o desenvolvimento de suas atividades”.

É com ações como essa que vamos devolver ao 
índio a dignidade e o respeito que merecem. É com 
boas escolas, atenção à saúde, com recursos técnicos 
e financeiros para assegurar a manutenção de suas 
culturas, de sua tradição e de seu desenvolvimento 
econômico que estaremos, de fato, promovendo o 
progresso e o bem-estar deles.

Fora disso, continuaremos a serviço dos interes-
ses internacionais, da maldade e da conveniência de 
grupos que fomentam a intriga, Sr. Presidente, e a luta 
contra irmãos brancos, tudo em nome da ambiciosa 
exploração de inescrupulosos grupos que nada têm a 
ver com o nosso País, com o nosso Brasil. 

De maneira que, meu caro Senador, Governa-
dor e ex-Ministro, por quem eu tenho o maior respeito 
e admiração, Cristovam Buarque, nós precisamos de 
fato dar segurança jurídica, porque o índio, a bem da 
verdade, quer respeito e dignidade. Lamentavelmente, 
a Funai não tem propiciado isso aos índios brasileiros.

Neste caso, particularmente, lá em Mato Grosso, 
eu tenho andado, percorrendo aquele imenso Estado; 
conheço as dificuldades dos povos indígenas. Como 
Governador, eu tive a primazia de criar a Coordenadoria 
Indígena, vinculada ao gabinete do Governador, para 
que nós tivéssemos a melhor convivência possível; para 
que tivéssemos uma tratativa que nos permitisse levar 
realmente uma melhor condição de vida a esse povo.

Hoje, lamentavelmente, o que se percebe é o 
descompromisso do Governo Federal, através da Fu-
nai, na medida em que, na semana passada, li uma 
matéria nos jornais de circulação nacional que dizia 
simplesmente que o presidente da Funai há mais de 
noventa dias não aparecia no órgão, uma vez que já 
tinha solicitado sua exoneração à Presidente Dilma. O 
órgão estava acéfalo, numa gestão em que, certamente, 
precisamos todos os dias fazer um trabalho que per-
mita que os índios sejam respeitados; mas, acima de 
tudo, para que aqueles que também produzem e que 

estão na terra há mais de quarenta, cinquenta, ses-
senta anos também tenham o seu direito assegurado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – A Mesa recebe as preocupações de 
V. Exª, Senador Jayme Campos, que ocorrem não só 
no grande Estado de Mato Grosso, como exposto aqui 
pela Senadora Ana Amélia e pelo Senador Mozarildo 
Cavalcanti, mas também no meu Estado de Santa Ca-
tarina e em outros lugares do Brasil. Essa harmoniza-
ção é muito importante para que sejam encontrados os 
caminhos, sem dúvida alguma. Meus cumprimentos!

Pela ordem de inscrição, o próximo orador é o 
eminente Professor e Senador Cristovam Buarque, a 
quem concedo a palavra.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Casildo, sempre é um pra-
zer falar aqui quando o senhor é Presidente da Mesa.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o que mais se 
fala nestes últimos tempos é da crise econômica que 
rodeia, ameaça, afoga a Europa. Hoje mesmo eu passei 
uma parte da manhã discutindo com representantes 
da Comunidade Econômica Europeia e tenho insistido 
que eles não estão percebendo que não há apenas 
uma crise; há um esgotamento do modelo econômico 
civilizatório da Europa – e não só da Europa. É global! 
Nós estamos vivendo o final, que pode durar décadas, 
de um modelo de desenvolvimento baseado na eco-
nomia; dentro da economia, baseado na produção e, 
por isso, medido pelo Produto Interno Bruto.

Isso está se esgotando, por um lado, porque os 
recursos naturais não permitem continuar o crescimen-
to. Há um limite. Está aí o crescimento global, está aí 
a ascensão do nível do mar. Esgotou! Esgotou o mo-
delo que dizia que uma sociedade é mais rica porque 
produz mais.

E, segundo, por que o PIB é tão ilógico? E a gen-
te aceita. Senador Casildo. Se um bandido dá um tiro 
numa pessoa, o PIB aumenta, porque ele gastou uma 
bala que foi produzida no ano anterior! Faz sentido esse 
PIB? Mais grave a lógica: se ele acertar o coração da 
vítima, a renda per capita aumenta, porque é uma pes-
soa a menos. Caramba! É claro que isso está errado! 
A bala que matou John Lennon aumentou o PIB ame-
ricano – muito pouquinho, mas aumentou. A bala que 
matou Gandhi aumentou o PIB do país que produziu 
a bala – eu não sei se foi a Índia, pois não sei se ela 
tinha indústria de balas naquele momento. É inacei-
tável que a bala que matou Martin Luther King tenha 
aumentando o produto interno bruto, mas aumentou. 
Nas estatísticas daquele ano, aparece aquela bala.
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Agora, tiremos a bala. Cada avião bombardeiro 
fabricado aumenta a riqueza de um país. É lógico que 
não aumenta a riqueza de um país fazer um bombar-
deiro! Aumenta fazer um avião de passageiros, mas 
um avião que transporta bomba não aumenta o bem-
-estar. Poder-se-ia dizer “aumenta a segurança do país”. 
Muito bem, aumenta a segurança, mas não a riqueza.

Esse modelo se esgotou! E não adianta buscar 
soluções apenas para saber o que fazer com as fi-
nanças, o que fazer com a aposentadoria, o que fazer 
para retomar o crescimento. Tem de se ter um novo 
propósito. Esse novo propósito – isso ainda não é a 
razão da minha fala – é uma economia diferente: uma 
economia que não se baseia apenas na produção; uma 
economia que não seja marrom, como é a economia 
de hoje; uma economia que carregue a cor verde do 
meio ambiente; uma economia que carregue a cor 
branca da paz, não levando em conta as armas – as 
armas não entrariam como indicador de riqueza; uma 
economia que seja vermelha, para mostrar que atende 
às necessidades da população, dos pobres, dos traba-
lhadores; uma economia que seja azul, do bem-estar, 
e que mostre que o bem-estar cresceu.

É claro que o bem-estar não está crescendo com 
o aumento da produção de automóveis. O aumento da 
produção de automóveis, quando chega a certo nível, 
reduz o bem-estar pelo engarrafamento, pelo dióxido 
de carbono, pelo fato de se ter de desviar os recursos 
para a construção de escolas para fazer viadutos. É 
claro que não dá!

E, finalmente – aí vou entrar no meu tema –, a 
economia que a gente deve querer – além de branca, 
da paz; além de vermelha, do social; além de verde, 
do ecológico; além de azul, do bem-estar – deve ser 
amarela. O amarelo é a cor que escolhi – poderia ser 
outra – para indicar a economia baseada no conhe-
cimento, a economia que faz com que as coisas se 
produzam graças à ciência e à tecnologia.

E aí quero falar, Senador: o Brasil abandonou ou, 
aparentemente, neste momento está abandonando a 
ideia de uma economia do conhecimento.

Ontem recebemos aqui o Ministro Mantega. Se-
nador Mozarildo, na lista dos problemas industriais, ele 
não colocou a competitividade. Não era um problema. 
Ele não a colocou na lista dos problemas, e eu disse 
isso na hora em que fiz a pergunta. A competitividade, 
hoje, vem da capacidade de inventar novos produtos 
e novas máquinas para produzir esses produtos. E o 
Brasil está absolutamente estagnado em relação a isso.

Para se ter uma ideia, a produtividade, ou seja, o 
quanto uma pessoa produz por ano na Coreia, em 20 
anos, subiu 50%; na China, subiu 60%. Sabe quanto 
subiu no Brasil a produtividade, ou seja, a capacidade 

de uma pessoa produzir em um ano? Zero! Estamos 
estagnados na produtividade.

Mas a gente não está produzindo mais? Está 
produzindo mais porque está empregando mais; logo, 
a renda que sobrou para cada um não cresce sufi-
cientemente.

Nós não estamos levando em conta o longo prazo 
da economia, que terá de ser – terá de ser, necessaria-
mente – baseada na capacidade de criar inteligência, 
de criar o capital conhecimento.

E, agora, entro no meu assunto. O Brasil ter-
minou – pelo menos a Câmara está terminando – a 
elaboração do segundo Plano Nacional de Educação.

Da maneira como o plano está, além de ser muito 
tímido, não é compatível com as exigências do mundo 
moderno para a educação. É um programa da educa-
ção, separado da ciência e da tecnologia, separado da 
economia, separado da saúde. Este era o momento de 
construirmos um sistema nacional do conhecimento e 
não apenas um sistema nacional de educação.

Mas não estão nem pensando nisto: no sistema 
nacional de educação. Basta ver qual é a bandeira. E 
qual é a bandeira? A bandeira é 10% do PIB para a 
educação. Por que 10%? Por que não 12%? E se for 
possível com 8%? Não podemos partir, em um pro-
grama transformador, dizendo quanto vamos colocar 
lá. Temos que começar dizendo o que vamos fazer; 
depois, quanto custa. Aí, sim, quanto vamos colocar. 
Mas não dá para trabalhar educação isoladamente. 
Temos que saber como é que essa educação de base 
vai se relacionar com as crianças no dia que elas nas-
cem, bem antes de começar o processo escolar, mas 
já iniciando o processo educacional.

Como fazemos com os que terminam o Ensino 
Médio? Eles vão para a universidade ou vão para outro 
setor, como os países que têm boa educação fazem? 
Os países com boa educação não aumentam muito o 
número de alunos nas universidades. Isso é uma mania 
nossa. Eles colocam o número de universitários con-
forme as necessidades, escolhendo os melhores que 
terminaram o ensino médio e alternativas de ensino 
pós-secundário sem necessariamente ser universitário.

Na Finlândia, que todo mundo cita como exemplo, 
uma parte pequena vai para a universidade; a outra vai 
para escolas técnicas de nível superior, mas não de 
nível universitário. A pessoa escolhe, por exemplo – e 
para nós isso parece absurdo –, depois de concluir o 
ensino médio, ser pescador. Agora, um pescador que 
terminou o ensino médio e fez um curso é um pescador 
que entende um pouco de engenharia de pesca, que 
entende de engenharia de refrigeração, que entende 
de preço dos peixes, portanto um pouco da economia, 
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e deve entender até um pouco de culinária para saber 
o que fazer com o peixe e vendê-lo bem no mercado.

Isso vale para marceneiro, isso vale para o gar-
çom, que fala três idiomas, entende de culinária, des-
creve o prato, sabe tratar os clientes. Tudo isso com 
cursos pós-secundários, não universitários. E, claro, 
os salários não são muito diferentes entre os univer-
sitários e os não universitários. Há uma justiça social.

Pois bem, nós precisamos aproveitar, quando che-
gue aqui o segundo PNE, e transformá-lo em um plano 
nacional de construção do sistema de conhecimento.

O Brasil foi infernizado 21 anos por um tal de SNI. 
Tem de começar a construir o SNC, o sistema nacio-
nal do conhecimento, e que ponha toda a sociedade 
envolvida na produção de uma sociedade inteligente, 
preparada, desde o cuidado inicial das crianças à al-
fabetização de todas as crianças antes dos sete ou, 
no máximo, oito anos; a conclusão do ensino médio 
por todos, de um ensino médico com qualidade, da 
seleção dos melhores para serem professores. De-
pois, para serem doutores; primeiro, professores. Os 
melhores têm de ser, primeiro, professores; depois, as 
outras profissões. E, aí, a criação de alguns centros 
importantes de Ciência e Tecnologia. Temos o ITA; te-
mos o Osvaldo Cruz; temos a Embrapa. Está na hora 
de termos um para as ciências da biotecnologia, de 
ter um para a nanotecnologia, de ter um para a astro-
física. Aí a gente cria o sistema.

Mas está faltando uma coisa: a relação disso 
tudo com o setor produtivo, com as empresas. O PNE 
não fala nas empresas. Não é possível a gente falar 
em conhecimento sem colocar, dentro do sistema de 
conhecimento, as empresas, as fábricas, os consultó-
rios médicos. Isso faz parte do conhecimento.

Não é possível ter conhecimento pensando só em 
escola. O conhecimento vem também, Senador Capibe-
ribe, daqueles que usam conhecimento e que produzem 
conhecimento. Temos de exigir dos empresários deste 
País que participem da formação do conhecimento e 
temos de fazer com que as universidades se liguem 
também ao setor produtivo, para que seus produtos de 
conhecimento tenham uso para a sociedade.

Nada disso está no Plano Nacional de Educação. 
O dois é uma repetição do um. E alguém aqui sabe 
em que deu de resultados concretos o primeiro Pla-
no Nacional de Educação? Em nada, praticamente. O 
segundo vai dar no mesmo: em nada. Isso porque é 
limitado, não tem uma proposta ousada de mudar a edu-
cação nem coloca a educação como parte do sistema 
nacional de conhecimento que este País precisa fazer.

Por isso quero, antes de conceder o aparte ao 
Senador Mozarildo, dizer que espero que, ao chegar 
aqui o PNE II, vindo da Câmara, este Senado se de-

bruce, e não como estão falando, para aprovar em 
quinze dias, mas que se debruce, que coloque Rela-
tores, talvez até no plural, coloque nossa Consultoria 
e vamos transformar um PNE igual ao anterior em um 
marco na construção de uma sociedade do conheci-
mento neste País; um documento que seja capaz de 
traçar as linhas para que o Brasil tenha um sistema 
nacional de produção de conhecimento.

Eu espero que o Senado cumpra a sua função, 
não seja um mero ratificador do que foi elaborado – é 
verdade, consultando muita gente, mas quase sempre 
gente do ramo, com sentimento corporativo, quase sem-
pre pensando apenas nos próprios vícios acumulados 
ao longo das últimas décadas. Que façamos o nosso 
papel e produzamos um verdadeiro plano para que o 
Brasil dê um salto como entidade, instituição e nação 
criadora de conhecimento. 

Eu passo a palavra ao Senador Mozarildo com 
muito prazer.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nador Cristovam, eu já disse em outras ocasiões que 
os pronunciamentos de V. Exª são verdadeiras aulas 
que o Brasil deveria levar em conta. V. Exª já disse que 
não tem medo de ser rotulado como Senador de uma 
nota só, mas essa nota é a primeira de todas, e olhe 
que minha formação é de médico, embora hoje eu seja 
professor da Universidade de Roraima. Sem educação 
as outras profissões não existem. Eu me lembro de que 
quando se aprovou, e o Senador Sarney sancionou, 
a lei de minha autoria criando a Universidade, muita 
gente em Roraima disse que era demagogia ter uma 
universidade lá. Perguntavam: “Ter uma universidade 
para quê? A pessoa se forma e não tem emprego”. 
Eu sempre respondia que é melhor uma pessoa de-
sempregada com conhecimento do que uma pessoa 
desempregada sem nenhum conhecimento.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Isso mesmo.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Di-
ziam: “Daqui a pouco o camarada se forma e vai ser 
motorista de táxi”. Daqui a pouco, ele vira dono de uma 
frota de táxi ou empresário. Então, é verdadeiramente 
a educação o caminho, V. Exª aborda isso com muita 
propriedade em todos os aspectos do seu pronuncia-
mento. Quero, portanto, somar-me ao que disse V. Exª 
e dizer da minha convicção de que precisamos investir 
realmente pesado em educação, mudando determina-
das prioridades – se é que elas existem – até aqui. A 
prioridade que se percebe é para o curso superior, e 
não para o ensino fundamental ou o médio. Então, eu 
acho que V. Exª realmente tem razão quando diz que 
nós precisamos nos debruçar sobre esse plano e apro-
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var um plano que de fato seja um marco na história do 
Brasil, para melhor. Parabéns, portanto.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Obrigado, Senador.

Quero, primeiro, agradecer-lhe por dizer que eu 
falo como se estivesse dando aula. É o cacoete da 
profissão. Ainda bem que eu não sou dentista; eu iria 
falar como quem arranca dente e poderia incomodar 
muito os nossos colegas! 

Mas eu quero lhe dar toda razão: é melhor uma 
pessoa desempregada com conhecimento do que uma 
pessoa desempregada sem conhecimento, até porque 
essa com conhecimento sai do desemprego; sai, não 
fica muito tempo; quem não tem conhecimento conti-
nua no desemprego.

Quanto ao fato de ser advogado e criar uma 
empresa, comprar um táxi e virar dono de táxi, tem 
chance, mas seria muito melhor um sistema de co-
nhecimento em que ele não precisasse ser advogado 
para depois fazer isso. Poderíamos criar cursos de diri-
gentes de frota de automóveis, de empreendedor para 
criar empresa de automóveis. Isso é possível. Com o 
segundo grau, a gente cria uma quantidade enorme 
de alternativas pós-secundárias, mas não universitária 
necessariamente.

Quanto mais universitário, melhor, desde que 
necessário. Quando não é necessário, pode ser des-
perdício. Falando francamente, no caso de advogados, 
hoje, temos mais do que precisamos. Alguém me disse 
que temos, Senador Capiberibe, um número de advo-
gados que corresponde à quase totalidade de advoga-
dos do mundo. Achei exagerado isso, mas já ouvi de 
mais de uma pessoa. Advogados antes do concurso 
da OAB, é verdade.

Pois bem, o importante que quero deixar aqui 
claro é um apelo ao Senado, à Mesa do Senado: não 
deixem o PNE passar por aqui como se fôssemos ape-
nas ratificadores. É a grande chance de darmos uma 
contribuição para dizer como é que este País pode ter 
um sistema nacional de conhecimento.

Já temos um sistema nacional de energia elé-
trica excelente. Nós temos uma rede aeroporto que 
pode até não ser suficiente para a Copa, mas é uma 
senhora rede. Nós temos uma boa rede inclusive de 
universidades, temos uma rede de indústria, mas não 
estão casadas. E não temos a base, que é a educa-
ção de base.

Vamos trabalhar para transformar o PNE em um 
sistema nacional do conhecimento. Esse é um apelo 
que faço a todos os Senadores, especialmente aos 
líderes de partidos e aos membros da Mesa, que são 
os que mandam no procedimento dos processos quan-
do entram aqui.

Era isso, Sr. Presidente Casildo, que tinha a falar. 
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Como sempre o ilustre Professor e Se-
nador Cristovam Buarque quando fala é uma aula ao 
Brasil. E o Brasil assiste a essa aula, principalmente 
no campo da educação e, hoje, no campo da inovação 
não para criar as séries, os cursos universitários, mas 
para profissionalizar o curso médio, diria, curso médio 
superior, não necessariamente universitário. Foi uma 
aula novamente.

Cumprimentos a V. Exª.
Em permuta com o Senador Mozarildo Cavalcan-

ti, como líder, tem a palavra a Senadora, como líder.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Como 

Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, faço uso da palavra apenas para dar 
conta nesta tribuna das audiências que fizemos ontem, 
na Funasa, no Ministério da Integração Regional, e 
hoje, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, com 
representantes dos prefeitos da Chapada Diamantina, 
na Bahia, que passam hoje pela dificuldade da seca 
que se vem abatendo sobre o nosso Estado, sobre 
todo o semiárido nordestino.

O Senador Walter Pinheiro já usou da tribuna para 
falar sobre este tema. Nós estivemos no Ministério da 
Integração Regional tratando, diretamente na Defesa 
Civil, das ações para o socorro das vítimas da seca do 
semiárido baiano. Aliás, a situação da seca na Bahia 
e no Nordeste merece atenção especial do Governo 
Federal. V. Exª, que teve recentemente o socorro do 
Governo Federal no seu Estado, Rio Grande do Sul, 
vítima de estiagem, teve o benefício do Governo Fe-
deral em termos de ações emergenciais, de ações 
urgentes do centro da atenção do Governo Federal. 
Agora o Governo Federal precisa dar atenção espe-
cial ao Nordeste e tomar as medidas necessárias para 
socorrer os Municípios baianos e nordestinos que es-
tão sofrendo com a seca, com a forte estiagem, que, 
no nosso caso, passa mais de meses, já chega a um 
ano. E agora, no Dia de São José, 19 de março, nessa 
época importante para a agricultura nessas regiões, se 
não houver chuva, isso pode significar emendar dois 
períodos de seca que podem comprometer a vida dos 
seres humanos, a situação dos Municípios, causar a 
perda dos rebanhos, da produção de todos os peque-
nos e médios produtores e agricultores do Estado da 
Bahia e do Nordeste.

No palco das medidas emergenciais, o Ministério 
da Integração Regional já liberou 10 milhões direta-
mente para o Estado da Bahia, a fim de que a Defesa 
Civil socorra esses Municípios.

Também o Ministro, ontem, definiu medidas no 
sentido de dar atendimento direto aos Municípios com 
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o cadastro desses Municípios para receber o cartão 
da Defesa Civil e efetivarem, receberem os recursos 
por meio do cartão para que diretamente o Município 
possa efetivar o seu plano de trabalho, de socorro às 
vítimas da seca nestas cidades.

Mas é preciso pensar em medidas muito maiores. 
Para a agricultura, para o pequeno agricultor, para o 
assentado dos assentamentos rurais daquela região 
e de outras regiões – e aquela região é uma região 
que tem assentamentos rurais de 10, 15 anos e que 
se encontram neste momento em situação de grande 
dificuldade –, esta seca no Nordeste pode significar, 
em vez de nós superarmos a pobreza com um Brasil 
sem miséria, diminuindo o número de pessoas numa 
situação de pobreza extrema no Brasil, se nós não 
tivermos medidas emergenciais, reais e fortes, pode 
significar um crescimento da população colocada em 
extrema pobreza no campo brasileiro, especialmente 
no campo baiano.

Por isso, Sr. Presidente, agregadas às medidas 
de socorro à população, à vida humana, é preciso se 
pensar medidas de socorro ao pequeno agricultor, me-
didas que possam fazer com que haja uma discussão 
real do perdão, da suspensão da dívida daqueles que 
não vão perder, já perderam a sua produção, já perde-
ram o seu rebanho. Alguns, se não chover agora pelo 
São José, não vão nem começar a plantar. E mesmo 
para aqueles inscritos no Seguro Safra, é preciso se 
pensar ações mais fortes de defesa, mais permanen-
tes para proteger aqueles que estão sofrendo com a 
seca no nosso Estado.

Eu acho que o Governo Federal, o Governo da 
Presidenta Dilma precisa pensar, o Ministério do Pla-
nejamento, o Ministério da Fazenda em realmente 
elaborar uma medida provisória que possa atender e 
socorrer com uma força maior, com recursos diretos, a 
fundo perdido, para o produtor do Nordeste brasileiro, 
o produtor da Bahia, que se encontra nesse momento 
numa situação de desespero, e para as populações, os 
seres humanos que estão com suas vidas ameaçadas 
pelo desabastecimento total de água em nosso Estado.

Portanto, muito obrigada aos Srs. Senadores e, 
em especial, ao Senador Mozarildo Cavalcanti, que 
permutou comigo nesse horário. 

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

PMDB – SC) – A Mesa associa-se a V. Exª, Senadora 
Lídice da Mata, quando aqui traz as preocupações do 
Estado da Bahia e do Nordeste em relação à seca.

Na ordem de inscrição, temos agora o eminente 
Senador João Capiberibe.

Com a palavra V. Exª, Senador.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente da Mesa, Senador Casildo Mal-
daner, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, acompanhei 
o final do discurso do Senador Cristovam e o apelo da 
Senadora Lídice. 

E quero manifestar aqui, primeiro, a minha ad-
miração pelo Senador e Prof. Cristovam, pelo conhe-
cimento na área da educação. Se fosse uma escolha 
do Plenário, eu tenho certeza que ele seria o relator 
do Plano Nacional de Educação. 

E à Lídice eu quero manifestar a minha solida-
riedade com o povo baiano, que sofre pela estiagem. 
Enquanto uns sofrem pela estiagem, outros sofrem 
pelas chuvas torrenciais e as enormes tempestades. 
Isso é resultado das intervenções erradas dos seres 
humanos na natureza. Então, estamos pagando caro 
pelos abusos que cometemos.

Mas, Sr. Presidente, na tarde de hoje, eu faria um 
discurso sobre uma situação escandalosa que vive o 
meu Estado. No entanto, eu venho acompanhado uma 
outra situação dramática e emergencial, que são os as-
sassinatos no campo. É impensável que um País como 
o nosso, a 5ª economia do mundo, tenha que conviver 
com a violência e, principalmente, com a violência con-
tra as lideranças sindicais no campo brasileiro, com o 
assassinato de lideres e também de indígenas.

Eu fiz aqui um levantamento para apresentar a 
este Plenário e, no final, pleitear uma ação desta Casa, 
para que a gente coloque o Brasil realmente no século 
XXI, num plano civilizatório. 

Eu tenho dois casos aqui emblemáticos de violên-
cia no campo brasileiro. O primeiro é um assassinato 
e o segundo é uma ameaça de morte. Ambos dizem 
respeito à região Norte, à minha região, zona de con-
flito em razão da expansão indiscriminada e crimino-
sa da fronteira agrícola. Não se trata de um fenômeno 
restrito a essa região, mas que assola o País inteiro, 
como veremos mais à frente.

O primeiro caso foi no Pará, nos Municípios de 
Trairão e Itaituba, na chamada Terra do Meio, já co-
nhecida por nós aqui, no final do ano de 2011. Esse 
caso foi brilhantemente relatado na revista Época pela 
jornalista, escritora e documentarista Eliane Brum, 
ganhadora de mais de quarenta prêmios nacionais e 
internacionais de reportagem. É autora de um roman-
ce e de três livros de reportagem, um deles sobre a 
Coluna Prestes.

Vamos ao caso: João Chupel Primo e Júnior José 
Guerra denunciaram o roubo de madeira no assenta-
mento Areia, do Incra, perpetrado por madeireiros do 
oeste do Pará. Ambos, brasileiros de bem, denuncia-
ram a operação criminosa a pelo menos seis órgãos 
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públicos, federais e estaduais. Denunciaram ao Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, à 
Polícia Federal, à Secretaria-Geral da Presidência da 
República, ao Ministério Público Federal, ao Ministério 
Público do Pará e à Polícia Civil do Pará. 

Pelo menos 15 assassinatos já foram cometidos 
nessa região nos últimos dois anos, seja por conflito 
pela posse da terra, seja pelo controle da madeira. Os 
criminosos chegaram a transportar, em um único dia, 
3.500 m3, o equivalente a 140 caminhões carregados 
de toras com um valor da ordem de US$3,5 milhões. 

O ipê é a madeira mais valorizada e, muito pro-
curada no mercado internacional. Basta dizer que a 
escadaria da Biblioteca Nacional da França, em Paris, 
foi construída com ipê, o que há quinze anos gerou um 
grande protesto sobre o uso dessa madeira amazônica. 

No dia 22 de outubro de 2011, João Chupel, 
depois de fazer a denúncia a cinco órgãos, foi assas-
sinado com um tiro na cabeça. Júnior José, seu com-
panheiro, foi obrigado a fugir para não morrer, junto 
com sua família.

Apesar dos fatos, Júlio José não foi aceito no 
Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos 
Humanos. Tendo-se em vista que nada adiantou, a 
pergunta que não quer calar é a seguinte: a qual ór-
gão da República o cidadão deve recorrer para fazer 
novas denúncias? Enquanto isso, os criminosos con-
tinuam saqueando e desmatando a floresta, com toda 
a impunidade.

O segundo caso foi em Lábrea, no Estado do 
Amazonas, em março de 2012. Ele está relatado em 
vários sites da Internet, inclusive do exterior. Trata das 
ameaças feitas a Nilcilene Miguel de Lima, produtora 
e líder rural em Lábrea, no sudoeste do Amazonas, na 
fronteira com Rondônia.

Em 2009, quando ela assumiu a Presidência 
da Associação Deus Proverá, os invasores de terra 
e ladrões de árvores começaram a ameaçá-la. Aliás, 
o nome do assentamento é uma homenagem ao pri-
meiro líder do grupo Gideão, que foi assassinado em 
2006. Pelo menos oito pessoas já foram assassinadas 
e outras desapareceram.

Em maio de 2011, Nilcilene fugiu do assentamen-
to, ameaçada por pistoleiros. Adelino Ramos, líder do 
Assentamento Curuquetê, não fugiu e foi assassinado 
a tiros. Após a morte de Adelino, Nilcilene entrou no 
Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Hu-
manos. Ela é protegida por soldados da Força Nacional.

No dia 22 de fevereiro de 2012, alguns dias depois 
de voltar para o assentamento e protegida pela escol-
ta durante 24 horas, Nilcilene encontrou em sua casa 
um dos seus cachorros de guarda morto com um tiro, 
uma ameaça nas barbas da Força Nacional. Nilcilene 

e o marido acham que não é mais possível continuar 
vivendo no assentamento e terão que abandonar tudo 
o que construíram.

Esses dois casos merecem uma atitude. Preci-
samos salvar essas pessoas, e o Senado pode fazer 
isso. Precisamos chamar audiências públicas sobre 
este tema, não apenas uma, mas várias, trazer essas 
pessoas para que elas prestem depoimentos para que a 
gente possa protegê-las, porque só a visibilidade pode 
garantir proteção às vidas dessas pessoas.

São centenas de casos que vou relatar, mas 
gostaria de passar a palavra ao Senador Cristovam.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senador Capiberibe, eu vou mais longe ainda. Quando 
o senhor diz que o Senado tem que fazer alguma coisa, 
eu digo: se nós não fizermos, nós somos cúmplices 
dos assassinatos que vierem daqui para frente. Nós 
não poderemos ser acusados de responsáveis pelos 
assassinatos totalmente, nós não podemos ser respon-
sabilizados, inclusive de cúmplices, se fizermos aqui a 
defesa dessas pessoas, porque poderemos dizer: “nós 
fizemos a nossa parte”. Mas se nós não fizermos a 
nossa parte, nós seremos cúmplices dos assassinatos. 
Serão assassinados por bandidos a mando de outros 
bandidos que não puxam o gatilho, e nós aqui, por 
nossa paralisia, seremos cúmplices. Mas, além disso, 
quero dizer que o senhor traz aqui um problema que 
está sendo esquecido. Há tempo que eu não ouvia falar 
aqui de um problema real que está aí, e eu aproveito 
para falar outro: ontem, com a Frente de Luta contra 
o Trabalho Infantil, da qual sou Vice-Presidente, nós 
fomos visitar o Presidente da Câmara, Marco Maia, e 
pedi que ele ponha em votação a PEC que considera 
crime o trabalho escravo, que toma a terra de quem 
tem trabalho escravo. Ele disse uma coisa que é ab-
solutamente verdadeira: “Vocês querem que eu ponha, 
eu ponho, mas, se vocês não organizarem o serviço 
das lideranças, vocês perdem; os Deputados vão vo-
tar contra a PEC que acaba a escravidão com o argu-
mento de que não está claro o que é trabalho escravo”. 
Quero dizer que, durante a discussão da abolição da 
escravatura, muitos eram contra porque diziam que 
não estava claro o que era escravidão. Por exemplo: 
havia parlamentar – a maior parte deles eram donos 
de escravo – que dizia: “Mas eu trato bem meu escra-
vo. Por que acabar com a escravidão? Vamos acabar 
com a escravidão do que maltrata, não do que não 
maltrata”. Quando a gente fez a Lei da Ficha Limpa, 
pegou muita gente inocente, porque, no primeiro mo-
mento, saiu desorganizadamente. É possível que haja 
problemas em que alguns fazendeiros terminem sen-
do acusados de trabalho escravo porque está usando 
bóia-fria, porque é a única maneira de fazer a colheita. 
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Isso não é trabalho escravo. Pode acontecer, mas te-
mos que aprová-la, e lá o que saiu foi o meu pedido de 
que seja aprovada até o dia 13 de maio, que a gente 
não deixe passar o 124º aniversário da abolição sem 
completá-la. E vamos tentar trabalhar. O seu discurso 
me lembra isso, porque, além da escravidão que existe 
ainda, tem assassinato. Os donos de escravos não o 
faziam, porque, se os matassem, perderiam o capital, 
já que eles os tinham comprado. Mas, como é cam-
ponês – dito livre –, pode-se assassinar sem perder 
nada, a não ser a vida da pessoa. Então, o Senado 
será cúmplice se não tomar algumas medidas para 
tentar evitar que essas tragédias venham a acontecer.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Obrigado, Senador Cristovam.

É evidente que o trabalho escravo nos incomoda. 
É preciso definir, com clareza, o que é trabalho escra-
vo. Os trabalhos sazonais ocorrem em todo o mundo. 
Nos países europeus, em todo o canto, existe trabalho 
sazonal: durante um período, um ou dois meses de ve-
rão, trabalha-se sem carteira assinada. Mas esse não 
é o caso nosso, em que trabalhadores permanentes 
trabalham sem qualquer direito.

Vejam em que País nós estamos vivendo! Isso 
me parece da maior gravidade! Há trabalho escravo 
e assassinatos. E vou relatar isso aqui. Só no ano de 
2010, houve 1.186 conflitos no campo, segundo a Co-
missão Pastoral da Terra (CPT). O número de conflitos 
se mantém praticamente inalterado, mas o número de 
assassinatos cresceu em 30%, passando de 26 mor-
tos, em 2009, para 34 assassinatos, em 2010. Esse 
número inverte a tendência de queda observada desde 
2006 no Brasil. Dos 34 assassinatos observados em 
2010, 30 mortes ocorreram em razão de conflitos de 
terra, duas em virtude de conflitos pela água e duas 
em virtude de conflitos trabalhistas. Além dos 34 as-
sassinatos em 2010, foram registradas 55 tentativas 
de assassinatos. Há de se registrar que, nesse mesmo 
ano, 125 pessoas receberam ameaça de morte em 16 
Estados da União, quatro foram torturadas, 88 foram 
presas, e 90 foram agredidas.

Mas, para não ser cansativo, eu queria apenas 
relatar alguns casos. Acho importante declinar os no-
mes das pessoas que foram assassinadas em defesa 
de seus direitos. Essas pessoas lutam em defesa da 
terra, lutam em defesa do meio ambiente, lutam em 
defesa da floresta em pé e são vitimadas por isso.

Vou relatar alguns casos. No Amazonas, em ja-
neiro de 2010, foi assassinado Valmir de Souza por 
denunciar, sistematicamente, o abandono, pela ad-
ministração municipal, das famílias residentes. A gota 
d’água pode ter sido uma entrevista que ele concedeu 
a um programa de tevê de Manaus, no qual fez denún-

cia. É possível tolerar que uma pessoa seja assassi-
nada porque procurou os meios de comunicação e fez 
uma declaração?

Em Tucuruí, no Pará, em janeiro de 2010, Raimun-
do Nonato, de 52 anos, liderança rural, perdeu a vida. 
Em Santa Luzia do Pará, José Valmeristo Soares foi 
assassinado por pistoleiros. Em março de 2010, Pedro 
Alcântara de Souza foi executado numa emboscada 
por dois pistoleiros a mando de um fazendeiro da re-
gião. Em Pacajá, foi morto Antônio Moreira da Cruz, 
assentado; em Eldorado do Carajás, Manoel Martins 
da Costa; em São Félix do Xingu, Valmir da Silva. São 
dezenas de casos só em 2010 somente na região Norte.

Na região Nordeste, em Alagoas, Elias Francisco 
Santos da Silva, de 31 anos, liderança rural, foi assas-
sinado por pistoleiros no local em que estava acampa-
do com um grupo de famílias. Em Cotegipe, Joaquim 
Ramos Santos, pequeno proprietário, foi assassinado 
por pistoleiros a serviço de um grupo de empresários 
conhecido como “os americanos”, interessado em 
comprar 150 mil hectares de terra na região. Em Li-
moeiro do Norte, no Ceará, José Maria Filho, 44 anos, 
líder rural, foi assassinado. No Maranhão, em Santa 
Luzia, foi assassinato Francisco Ribeiro Viana. Em 
São Vicente Ferrer, Flaviano Pinto, 45 anos, liderança 
rural, foi assassinado. Em São Mateus do Maranhão, 
foi assassinado Elias Ximenes Ferreira. E por aí vai, 
na Paraíba, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte.

Na região Sudeste, houve um assassinato no 
Rio de Janeiro, na Baía da Guanabara: Márcio Ama-
ro, pescador, morreu depois de protocolar documento 
na Petrobras denunciando a presença de homens ar-
mados no canteiro de obras do Projeto destinado ao 
transporte de gás.

Agora, vamos aos indígenas. Tenho aqui um re-
latório do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) que 
mostra o número de indígenas assassinados a partir 
de 2003: em 2003, foram assassinados 42; em 2004, 
37; em 2005, 43; em 2006, 58; em 2007, 92; em 2008, 
60; em 2009, 60; em 2010, 60. De 2003 a 2010, foram 
assassinados no Brasil 432 indígenas. Como se não 
bastasse o longo genocídio praticado contra os povos 
indígenas no Brasil desde a chegada dos europeus 
aqui, eles seguem sendo ceifados e assassinados.

Agora, chega aqui o Presidente da Comissão 
de Direitos Humanos. Quero dizer que, certamente, 
pedirei uma audiência pública na Comissão de Direi-
tos Humanos para que a gente chame essas pesso-
as. Sr.Presidente, tenho uma lista de ameaçados de 
morte. Não deu tempo de fazermos o balanço do que 
aconteceu de 2010 para cá, mas vamos fazer o balanço 
para sabermos o que aconteceu com essas pessoas. 
É uma lista extensa, são mais de 100 nomes. São 125 
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nomes em 2010 de pessoas ameaçadas de morte. Pre-
cisamos trazer ao Senado algumas dessas pessoas, 
para que possamos criar um sistema de proteção e de 
visibilidade pública, para evitarmos o seu assassinato.

Concedo a palavra ao Sr. Presidente da Comis-
são de Direitos Humanos.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Se me per-
mitir, Senador Capiberibe, quero somente responder 
a V. Exª que, de pronto, estou acatando seu requeri-
mento. V. Exª pode ter a certeza de que lá faremos 
audiência pública na linha da proteção justa e legíti-
ma desse povo, que foi o primeiro a chegar aqui. De 
repente, passa-se a impressão de que eles é que são 
culpados de estarem aqui porque nós, negros e bran-
cos, aqui chegamos. Então, que V. Exª conte comigo! 
Sou parceiro, considero-me um militante na defesa 
tanto do povo negro, como dos povos indígenas e de 
todos aqueles que são discriminados, e sei que essa é 
a linha de V. Exª. Sou seu parceiro. Estou ao seu lado.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Obrigado, Senador Paim.

Obrigado, Sr. Presidente.
Quero finalizar, dizendo que precisamos de um 

País civilizado, capaz de conviver com as diferenças. 
Nós, do Senado Federal, precisamos construir isso, 
envolvendo-nos diretamente nessa questão, para im-
pedir que isso continue.

Como podemos explicar para a opinião pública 
internacional a matança de tanta gente? E são líderes! 
Na verdade, estão matando a semente de qualquer 
processo de transformação e de mudança, porque es-
tão ceifando a vida das lideranças rurais, dos líderes 
indígenas, daqueles que lutam por causas coletivas.

Era isso o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muitíssimo obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Ouvimos a palavra do eminente Se-
nador João Capiberibe, que relata as preocupações 
com os conflitos que acontecem nos campos, não só 
no Estado de V. Exª, como também no Brasil inteiro. 
Um relato extraordinário que V. Exª declinou na tribu-
na do Senado.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – 

ORDEM DO DIA

Tendo em vista que hoje transcorre o terceiro dia 
em que consta da pauta o Projeto de Lei de Conversão 
nº 4, de 2012, originário da Medida Provisória nº 547, 
de 2011, e não tendo esta Presidência informação das 

Lideranças no sentido da sua apreciação, a matéria 
constará da Ordem do Dia da próxima sessão.

Passa-se à apreciação do Item 4 da pauta.

Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 40, DE 2011

(REFORMA POLÍTICA)
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à 

Constituição nºs 29, de 2007; e 40, de 2011)

Terceira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
40, de 2011, do Senador José Sarney e outros 
Senadores, que altera o art. 17 da Constitui-
ção Federal, para permitir coligações eleitorais 
apenas nas eleições majoritárias. (Coligações)

Pareceres sob nºs 660 e 1.097, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Valdir Raupp.

A matéria constará da Ordem do Dia durante cin-
co sessões deliberativas ordinárias consecutivas em 
fase de discussão, em primeiro turno, quando pode-
rão ser oferecidas emendas, assinadas por um terço, 
no mínimo, da composição do Senado, nos termos do 
disposto no art. 358 do Regimento Interno.

Transcorre hoje a terceira sessão de discussão.

É o seguinte o item que tramita em con-
junto:

5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 29, DE 2007
(REFORMA POLÍTICA)

(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda 
a Constituição nºs 29, de 2007, e 40, de 2011)

Terceira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
29, de 2007, tendo como primeiro signatário o 
Senador Jarbas Vasconcelos, que altera o art. 17, 
§ 1º, da Constituição Federal, para admitir coliga-
ções eleitorais apenas nas eleições majoritárias.

Pareceres sob nºs 714, de 2007; e 1.097, 
de 2011, da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, dos Relatores: Senador Tasso 
Jereissati e Senador Valdir Raupp.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Em discussão as propostas e a emen-
da. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, as matérias cons-
tarão, como sequência, da Ordem do Dia da próxima sessão 
deliberativa ordinária, para prosseguimento da discussão.
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Está encerrada a Ordem do Dia.

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

1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 4, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 547, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 4, de 2012, que institui a 
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 
– PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional 
de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC e o 
Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil 
– CONPDEC; autoriza a criação de sistema de 
informações e monitoramento de desastres; al-
tera as Leis nºs 12.340, de 1º de dezembro de 
2010, 10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, 
de 19 de de-zembro de 1979, 8.239, de 4 de 
outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996; e dá outras providências (proveniente 
da Medida Provisória nº 547, de 2011).

2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 5, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 548, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 5, de 2012, que abre 
crédito extraordinário, em favor do Ministério 
da Educação, no valor de quatrocentos e ses-
senta milhões e quinhentos e trinta mil reais, 
para o fim que especifica (proveniente da Me-
dida Provisória nº 548, de 2011).

3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 63, DE 2011
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de 
adesão ao regime especial de precatório até 
a data de 31 de dezembro de 2012.

Parecer, sob nº 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 176, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 176, de 2008 (nº 717/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Antonio Car-
los Mendes Thame), que dispõe sobre a impor-
tação e o fornecimento de produtos sujeitos à 
Regulamentação Técnica Federal.

Pareceres sob nºs: 
– 1.486, de 2011, da Comissão de Assuntos 

Econômicos, relator Senador Eduardo Suplicy, 
favorável com as Emendas nºs 1, 2 e 3 – CAE;

– 1.487, de 2011, da Comissão do Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle, relator Senador Aloysio Nunes 
Ferreira, favorável ao projeto com as Emendas 
nº 1 a 3-CAE/CMA e, ainda, pela apresentação 
da Emenda nº 4-CMA.

7
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 198, DE 2007-COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 198, de 2007-Complementar, 
do Senador Renato Casagrande, que acres-
centa parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar 
nº 110, de 2001, estabelecendo prazo para a 
extinção de contribuição social.

Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Adelmir Santana, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

8
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 66, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 66, de 2012 (apresentado 
como conclusão do Parecer nº 99, de 2012, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Romero Jucá), que aprova a progra-
mação monetária para o 1º trimestre de 2012.

9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 67, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 67, de 2012 (apresentado 
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como conclusão do Parecer nº 100, de 2012, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Romero Jucá), que aprova a progra-
mação monetária para o 4º trimestre de 2011.

10
REQUERIMENTO Nº 514, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 514, de 2011, do Senador Cícero Lucena, 
solicitando a criação de Comissão Temporária 
Externa, composta por cinco membros titulares 
e igual número de suplentes, para no prazo de 
doze meses, acompanhar todos os atos, fatos 
relevantes, normas e procedimentos referen-
tes às obras do Projeto de Integração do Rio 
São Francisco com as Bacias Hidrográficas 
do Nordeste Setentrional, conhecida como 
“Transposição do Rio São Francisco”, bem 
como o Programa de Revitalização da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, uma questão de ordem.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) – 
Sr. Presidente, eu queria pedir a V. Exª que colocasse 
em votação o Requerimento nº 96, que está sobre a 
mesa e que pede a realização de uma sessão espe-
cial de homenagem à maçonaria no dia 20 de agosto.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – V. Exª será atendido. Será colocado na 
Ordem do Dia o requerimento que se encontra sobre 
a mesa. 

Em seguida, pela ordem, daremos a palavra ao 
Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, o meu é mais fácil. É uma questão de ordem 
mesmo. Qual é a minha ordem de fala na lista? Aí, 
pode atender ao Senador Mozarildo, que é muito mais 
importante.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Secretaria está verificando a ordem 
de inscrição de V. Exª.

Em função do art. 17, V. Exª, porque, naturalmen-
te, é muito ativo!

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Já en-
tendi. Fico à disposição de V. Exª para me chamar no 
momento em que entender que seja melhor.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Vinte e quatro horas! V. Exª está ins-
crito, e não há dúvida de que falará logo em seguida.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obriga-
do, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Vamos, então, ao requerimento do emi-
nente Senador Mozarildo Cavalcanti.

Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº 
96, de 2012, do Senador Mozarildo Cavalcanti e de 
outros Senadores, solicitando a realização de sessão 
especial destinada a homenagear a Maçonaria brasi-
leira pelo transcurso do Dia do Maçom, a realizar-se 
no dia 20 de agosto.

Em votação o requerimento. (Pausa.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 

Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Quero só dizer algumas palavras para encaminhar. 

Essa sessão já tem sido tradicional no Senado. 
Já fizemos essa homenagem em vários anos, e ficarei 
muito feliz se esse requerimento puder ser aprovado, 
para realizarmos a sessão, neste ano, em homenagem 
a toda a Maçonaria brasileira, pelo transcurso do Dia 
do Maçom, 20 de agosto.

Portanto, peço a aprovação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Não havendo quem mais queira dis-
cutir o encaminhamento da votação, as Senadoras e 
os Senadores que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

Está aprovado o requerimento de V. Exª.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Na sequência das Srªs e dos Srs. Se-
nadores inscritos temos o eminente Senador Mozarildo 
Cavalcanti, como Líder do PTB.

V. Exª tem a palavra, eminente Senador Moza-
rildo Cavalcanti. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Senador Casildo Maldaner, Srs. Senadores e 
Srª Senadoras, hoje, eu quero abordar um tema que, 
para o meu Estado, é vital.

Recebi uma revista muito bonita, intitulada Brasil 
Vias, editada pela Associação Nacional das Empresas 
de Obras Rodoviárias, cuja capa diz: “BR-174. Mais im-
portante rodovia dos Estados do Amazonas e de Ro-
raima está sendo restaurada em toda a sua extensão”. 

A matéria realmente é bonita e fala da recupera-
ção que está sendo feita – do lado amazonense, já con-
cluída; do lado de Roraima, completamente inconclusa.

O interessante é que já está destinado o trecho 
de Roraima em quatro lotes. O lote 1 está destinado 
à empresa Delta Construção S/ A e vai da divisa do 
rio Alalaú até o igarapé Arruda; o lote 2, destinado à 
Via Engenharia, vai desse igarapé Arruda até o iga-
rapé Seabra; o lote 3, Consórcio Seabra Caleffi, que 
vai do Igarapé Seabra até o Igarapé Caleffi; o lote 4, 
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destinado à empresa CMT Engenharia Ltda, que vai 
do Igarapé Caleffi até Caracaraí.

Sr. Presidente, essa Rodovia, BR-174, merece 
uma profunda investigação policial. Eu já requeri isso 
ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público 
Federal e à Controladoria-Geral da União, porque re-
almente os números de que dispomos a respeito dos 
recursos a ela destinados são alarmantes, inclusive já 
foram constatados vários ilícitos, várias irregularidades 
na execução dessa obra.

O povo de Roraima já está cansado de ver essa 
estrada toda hora em recuperação, e toda hora está 
esburacada, intrafegável, tanto o trecho que vai da di-
visa do Estado do Amazonas com Roraima até a ca-
pital, quanto o trecho que vai da capital até a fronteira 
com a Venezuela.

Vou aqui mostrar uns números que são realmen-
te escandalosos. Se olharmos os recursos até agora 
destinados à BR-174, portanto, até 2011, ano passado, 
somam R$758 milhões, em números redondos, porque 
têm mais algumas frações. Pois bem, mas o que cha-
ma a atenção mesmo é que do ano de 2007 até 2011, 
isto é, na gestão do atual governador, foram liberados 
R$564.110.994,98; portanto, de R$758 milhões, ao 
longo da história da BR, desde 1995 até 2011, quase 
dois terços, mais de dois terços foram liberados de 
2007 a 2011 e, coincidentemente, o período em que 
a estrada está cada vez pior.

Então, é preciso que o Ministério Público Federal, 
a Controladoria-Geral da União e o Tribunal de Contas 
da União – são recursos Federais, Senador Casildo – 
investiguem profundamente isso. Aqui não cheira mal. 
Aqui visivelmente existe corrupção.

Não é possível que uma estrada que tem 719 qui-
lômetros, Senador Casildo, já tenha consumido R$758 
milhões, portanto, mais de R$1 milhão por quilômetro, 
e no entanto continue esburacada. 

Está na própria revista. Ela diz que o trecho de 
Manaus a Boa Vista está sendo recuperado. O de Ma-
naus até a fronteira com Roraima, este já foi recuperado; 
o da fronteira de Roraima com o Amazonas até Boa 
Vista, continua sendo permanentemente restaurado. 
E agora, com a divisão em quatro lotes por empresas 
ou por um consórcio de empresas, é que obviamente é 
preciso um monitoramento permanente dessa rodovia.

Tenho recebido de moradores do sul do meu 
Estado, onde a BR cruza... Aliás, essa estrada é a es-
pinha dorsal do meu Estado: ela vai do sul do Estado 
até o norte, na Venezuela. Ela vai, portanto, da fron-
teira do Amazonas à fronteira com a Venezuela. É a 
principal rodovia, embora existam várias outras rodo-
vias importantes, federais também. Mas é realmente 
incompreensível que até hoje essa rodovia seja fonte 

permanente de captação de recursos cada vez maio-
res, e ela esteja sempre inconclusa.

Então, não posso compreender. Vou repetir aqui 
que, somente de 2007 a 2011, na gestão do atual go-
vernador – que, aliás, já foi cassado duas vezes pelo 
Tribunal Regional Eleitoral e que, na época da elei-
ção, saiu uma denúncia de que havia desvios desses 
recursos para a campanha do governador –, tenham 
sido consumidos já R$564 milhões dos R$758 milhões 
até hoje liberados para essa estrada. Estão previstos, 
Senador Aníbal, para este ano, mais R$169,5 milhões 
para essa rodovia. Portanto, vai totalizar, no final des-
te ano, R$928 milhões, quase R$1bilhão. Aí é de se 
perguntar: para onde é que foi tanto dinheiro? Porque 
para a rodovia não foi. Para a rodovia, efetivamente, 
não foi. Pode ter tido o carimbo de que ia para a ro-
dovia, mas ficou no meio do caminho, para fazer uma 
ligação entre rodovia e caminho.

Eu quero, portanto, chamar a atenção para esse 
problema. Vou inclusive reiterar, até com base nessa 
revista, os meus pedidos de investigação aos órgãos 
fiscalizadores, porque essa é a única rodovia que une 
o meu Estado com o Brasil. Antes de ela existir nós só 
tínhamos contato via fluvial e assim mesmo conside-
rando que o rio Branco não é navegável o ano todo. 
Não é como parecem ser os rios da Amazônia de um 
modo geral.

Então, quero fazer esse registro, ao tempo que 
louvo a edição da revista Brasil Vias, edição nº 57, de 
fevereiro deste ano, chamando a atenção para esse 
escândalo.

Moradores dos Municípios do sul, de Rorainó-
polis, Caracaraí, Mucajaí e os outros que vão para o 
norte, como, por exemplo, Amajari, Pacaraima, todos 
reclamam que essa estrada não tem jeito. 

E como é que não tem jeito com tanto dinheiro? 
Não dá para entender.

Repito, ao final deste ano já estarão sendo con-
sumidos nesta estrada R$928 milhões para um trecho 
de 719 quilômetros.

Então, não precisa nem ser muito inteligente 
para, olhando esses números, ver que não podemos 
compactuar com essa realidade.

Mas, se essa rodovia é um grande problema, não 
é diferente da rodovia BR-210, que vai do entronca-
mento da rodovia BR-174 no sentido da fronteira com 
o Pará e aí corta os Municípios de São Luís, Baliza e 
Caroebe. Nesta estrada a situação é ainda mais caó-
tica, porque entra ano e sai ano, colocam asfalto e no 
outro ano é só lama.

Não é diferente a situação da BR-401, que vai 
no sentido da Guiana, ex– Guiana Inglesa, e a rodovia 
que vai para o Município de Normandia e também a 
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BR-432, que é uma rodovia que liga a rodovia BR-401 
à BR-174 e à BR-210.

É preciso e vou apelar para o Presidente do Dnit, 
que é um roraimense, um homem que nasceu lá em 
Roraima, que ele coloque uma lupa especial na ques-
tão desses recursos que estão indo para as nossas ro-
dovias e, no entanto, todo ano essa história se repete.

Se nós olharmos esse quadro que eu trouxe aqui, 
do ano de 95, 96 até 2012, é um escândalo realmente 
pensar que se brinca com o dinheiro do povo, que se 
brinca com o dinheiro de quem paga o seu imposto até 
quando compra um quilo de arroz, um quilo de feijão.

Então, quero também até apelar à Presidente Dil-
ma para que mande fazer, de fato, uma investigação 
profunda. Falei aqui no presidente do Dnit, que é um 
roraimense, um general roraimense, nascido no meu 
Estado, mas também no novo Ministro dos Transpor-
tes, que, pelas informações que tenho, é um técnico, 
um homem que leva a sério as coisas e que não pode 
deixar essa história de, simplesmente, “não, já foi li-
berado, e fica por isso”. Não! Vamos ver como esse 
dinheiro foi aplicado, como esse dinheiro foi desviado, 
e em todas as rodovias. Mas estou aqui ressaltando 
a BR-174, que é a rodovia que nos liga com o Estado 
do Amazonas, repito, e com a Venezuela.

Quero até pedir a V. Exª, Senador Anibal, que au-
torize a transcrição da matéria publicada nesta revista 
– aliás, matéria que tem uma chamada de capa: “BR-
174. Mais importante rodovia dos Estados do Amazo-
nas e Roraima está sendo restaurada em toda a sua 
extensão”. Restaurada de novo. E, na parte interna, 
a matéria específica, que diz: “Em execução a maior 
obra de recuperação de pavimento do país”. Repito: 
“maior obra de recuperação de pavimento do país”. 
Então, é muito importante. Essa matéria é até muito 
elucidativa, ao mesmo tempo em que documenta o 
pedido que faço.

Sendo assim, também peço a transcrição desse 
quadro, que demonstra claramente os recursos libera-
dos e que foram, inclusive, atualizados no dia de hoje. 
São informações, portanto, corretas. A fonte é, justa-
mente, do Ministério dos Transportes.

Nós precisamos ter isso passado a limpo. Não 
posso concordar, Senador Anibal, com essa história 
de que, quando chove, a estrada fica arrasada; quan-
do para de chover, começa nova restauração. Todo o 
tempo é isso. E olhe que no meu Estado não é como 
no Estado de V. Exª ou mesmo no trecho Manaus–Por-
to Velho, em que chove muito. No meu Estado, chove 
pouco; há período certo de chuva. É o norte da Ama-
zônia. A maior parte desse trecho, dessa rodovia fica 
em áreas que não têm floresta e que são, portanto, de 

lavrados, e até em áreas montanhosas, como é o trecho 
que vai de Boa Vista até a fronteira com a Venezuela.

Então, não há uma justificativa sequer para essa 
realidade. Portanto, eu não me presto ao trabalho de, 
mesmo sendo da base aliada do Governo, não cobrar 
o que realmente precisa ser feito, que é o combate fer-
renho à corrupção. E aqui não há dúvida nenhuma de 
que existe corrupção. Espero, pois, como Senador não 
por Roraima, mas de Roraima, que isso seja corrigido. 

Se para nós é importante essa rodovia, para o 
Amazonas também é, porque não só a carne que é 
produzida em Roraima vai para o Amazonas, como 
até o peixe que é criado em cativeiro em Roraima vai 
para o Amazonas. Produtos agrícolas como banana e 
outros vão também para o Amazonas. Nós recebemos 
também muitos produtos importados do Amazonas, ao 
mesmo tempo em que é o caminho por onde andam 
– vamos dizer assim – as pessoas de ônibus para um 
lado ou para outro.

Espero, portanto, que este registro sirva para que 
o Dnit, de fato, fiscalize essas rodovias do meu Estado, 
especialmente a BR-174, tão bem destacada na revista 
editada pela Associação Nacional das Empresas de 
Obras Rodoviárias, a Brasil Vias.

Então, ao encerrar, reitero o pedido de transcri-
ção das matérias a que me referi.

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

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

ANEOR – ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DAS EMPRESAS DE OBRAS RODOVIÁRIAS

BRASIL VIAS

FEVEREIRO/2012 – BRASÍLIA-DF

BR-174

Mais importante rodovia dos Estados do Ama-
zonas e Roraima está sendo restaurada em toda a 
sua extensão

ORÇAMENTO 2012

Recursos do DNIT é da ordem de 15,4 bilhões

CREMA

Nove rodovias federais no Ceará serão recupe-
radas e conservadas com investimentos de R$ 429 
milhões.

Localizada na Região Norte do país, a BR-174, 
que liga o estado do Amazonas a Roraima e à fron-
teira com a Venezuela, será restaurada em toda a 
sua extensão. Nela estão sendo realizados serviços 
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de reciclagem, drenagem, impermeabilização, dupla 
camada de asfalto, sinalização horizontal e vertical, 
acostamento e terceira faixa.

Única rodovia de acesso ao país vizinho, a BR-
174 – com 974 quilômetros de extensão -, foi dividida 
em seis lotes.

O trecho amazonense, com 255 quilômetros, vai 
de Manaus até a divisa com o estado de Roraima, e 
deve ser concluído até o fim de 2012. Os serviços de 
restauração e manutenção dos dois lotes no estado 
são da ordem de R$ 207 milhões. As obras estão sen-
do executadas pela Empresa Delta Construções S.A., 
vencedora dos processos licitatórios dos dois lotes do 
trecho do Amazonas.

O quarto lote (1.4), sob a responsabilidade da 
CMT Engenharia, possui 86 quilômetros de extensão 
e a previsão de conclusão da Faixa B é para o final de 
fevereiro. Também estão sendo realizados serviços de 
terraplenagem e reciclagem.

Entre os municípios de Caracaraí e Boa Vista, a 
restauração da estrada já está concluída, com sinaliza-
ção horizontal, taxas refletivas e acostamentos. A partir 
de agora serão realizados os serviços de conservação.

A nova rodovia, no estado de Roraima, terá 2 
duas camadas de 5 cm de Asfalto Usinado a Quen-
te – CBUQ, no lugar do Tratamento Superficial Duplo 
(asfalto a frio), totalizando 10 cm de pavimentação.

“A BR-174 é de fundamental importância para o 
desenvolvimento do nosso estado, interligando Roraima 
à cidade de Manaus e à Venezuela, resultando numa 
ligação estratégica para o comércio de nossas riquezas 
com os países do Caribe”, afirmou Jogério de Freitas.

Para o caminhoneiro Ildo Batista Fortes, (57), que 
faz o transporte de produtos alimentícios de Chapecó 
(SC) à capital, Boa Vista, as obras de melhoria na BR-
174 irão trazer mais segurança e reduzir o tempo de 
viagem. “A rodovia agora está ótima.Tomara que con-
servem-na sempre assim, em um bom estado”, afirmou.

A conclusão dos trabalhos em Roraima está pre-
vista para março de 2013.

Já o trecho de Boa Vista a Pacaraima, na divisa 
com a Venezuela, com 214 quilômetros, aguarda a 
aprovação do projeto executivo para a licitação.

Corredor de exportação
Uma das preocupações do DNIT é com o grande 

fluxo de rodotrens na estrada e com o peso.
“A rodovia, projetada para 45 toneladas, hoje 

já está atingindo as 80 toneladas”, afirma o superin-
tendente do órgão. De acordo com a autarquia, estão 
previstas três balanças para a rodovia.

O grande fluxo de veículos na rodovia federal tem 
uma explicação. É que o abastecimento de Roraima 

hoje é todo feito pela rodovia. Além disso, o comércio 
entre Brasil e Venezuela é feito também pela BR-174.

Inaugurada em 1977, a rodovia federal foi constru-
ída no período militar, por meio de convênio assinado 
entre o Departamento Nacional de Estradas e Roda-
gem (DNER) e o Ministério do Exército, para interligar 
Roraima ao restante do país.

A rodovia corta os municípios de Manaus, Pre-
sidente Figueiredo, Rorainópolis, Caracaraí, Iracema, 
Mucajaí, Boa Vista e Pacaraima.

Em seus quase mil quilômetros de extensão, a 
BR-174 percorre a mata fechada em direção ao Cari-
be e apresenta em seu percurso vários balneários e 
outras grandes belezas naturais como o Parque Nacio-
nal do Viruá; a Serra do Tepequém, em Amajari, com 
1.100 metros de altitude; o Monte Roraima, em Paca-
raima, com 2.875 m de altura; e o marco da Linha do 
Equador, localizado à beira da rodovia, no município 
de Rorainópolis.

A rodovia atravessa também a Reserva Indígena 
dos Waimiri-Atroari, com 130 quilômetros de exten-
são, localizada na divisa entre o estado do Amazonas 
e Roraima.

Para o superintendente Afonso Lins, a recupe-
ração da estrada irá trazer uma série de benefícios. 
“Vamos ter uma rodovia com maior tempo de vida útil, 
além de oferecer mais segurança e conforto para quem 
utiliza a rodovia”.

Bem sinalizada, a rodovia recebeu terraplenagem 
e pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado a 
Quente (CBUQ)

A BR-174 liga o estado do Amazonas a Roraima 
e à fronteira com a Venezuela Pavimentação da rodo-
via no estado de Roraima.

Trecho da BR-174 em Roraima é interditado 
todos os dias das 18h às 6h

Além de atravessar serras, balneários e toda a 
diversidade da Floresta Amazônica, a rodovia também 
cruza a Reserva Indígena Waimiri-Atroari. O trecho, de 
130 quilômetros da BR-174, que estão dentro da Re-
serva, localizada a aproximadamente 250 quilômetros 
de Manaus, na divisa do estado do Amazonas com 
Roraima, é marcado por uma certa polêmica. Todas 
as noites, das 18h às 6h, a rodovia é interditada pela 
comunidade indígena, no trecho que atravessa a Re-
serva dos Waimiri-Atroari.

O fechamento da estrada já chegou ao Ministério 
Público Federal. Enquanto isso, apenas ambulâncias 
e ônibus têm permissão para trafegar à noite no local.

Em meados do ano passado, o assunto foi tema 
de uma audiência pública, realizada na Comissão da 
Amazônia e de Desenvolvimento Regional da Câmara 
dos Deputados com a presença do então diretor-geral 
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do DNIT, Luiz Antonio Pagot, e o então secretário-
-executivo do Ministério dos Transportes, Paulo Sér-
gio Passos. Na ocasião, foi sugerida a realização de 
reuniões entre órgãos

envolvidos, como Funai, Ibama e o próprio DNIT 
para discutir medidas mitigadoras que possibilitassem 
o entendimento entre a comunidade indígena e usuá-
rios da rodovia e, com isso, encerrar a interrupção de 
tráfego na rodovia.

Trecho Amazonas
Lote 01 – Delta Construção S/A
Manaus – Presidente Figueiredo – Extensão de 

107 km. Obra concluída. Contrato de Manutenção
vigente até 27 de setembro de 2014.
Lote 02 – Delta Construção S/A
Presidente Figueiredo – Divisa de Roraima. Ex-

tensão de 147 km. Obra em andamento. Prazo de con-
clusão em dezembro de 2012. Contrato de Manutenção 
vigente até 23 de dezembro de 2015.

Trecho Roraima
Lote 1.1 – Delta Construção S/A
Divisa AM/RR (no rio Alalaú) até o Igarapé Arru-

da – Segmento km 0,00 ao km 102,89 com extensão 
de 102,89 km. Previsão de término em abril de 2013.

Lote 1.2 – Via Engenharia S/A
Igarapé Arruda – Igarapé Seabra, Segmento km 

102,89 ao km 182,58 com extensão de 79,69 km. Pre-
visão de término em abril de 2013.

Lote 1.3 – Consórcio Seabra – Caleffi Igarapé 
Seabra – Igarapé Caleffi, Segmento km 182,58 – km 
281,65 com extensão de 99,06 km. Previsão de térmi-
no em abril de 2013.

Lote 1.4 – CMT Engenharia Ltda.
Igarapé Caleffi – Caracaraí, Segmento km 281,65 

– km 368,26 com extensão de 86,61 km. Previsão de 
término em abril de 2013.
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Ca-
valcanti, o Sr. Casildo Maldaner, Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senador Mozarildo.

V. Exª será atendido na forma do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Em votação o Requerimento nº 153, de 2012,
do Senador Eduardo Braga, que solicita, nos termos do 
art. 40, § 1º, do Regimento Interno do Senado Federal, 
autorização para participar, na qualidade de membro 
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comu-
nicação e Informática do Senado Federal, de audiência 
pública a realizar-se na cidade de Manaus, no dia 27 
de março de 2012, para discutir o tema “Problemas 
apresentados pela população no serviço de telefonia 
móvel e fixa no Estado do Amazonas”, bem como aferir 
a melhoria no sistema, conforme compromissos assu-
midos pelas concessionárias em audiência ocorrida 
em novembro de 2011.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Com a palavra, como orador inscrito, o Senador 
Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e 
senhores telespectadores da TV Senado e ouvintes 
da Rádio Senado, visitantes que nos honram com sua 
presença, participantes das redes sociais, agora no 
mandato de Senador, quero dizer ao povo fluminen-
se que vou defender os royalties, os nossos royalties,
para que o Rio de Janeiro não tenha nenhuma perda, 
considerando que o Estado é o maior produtor de pe-
tróleo do País, 83% da produção nacional. Uma riqueza 
extraída totalmente em águas marítimas.

Como Deputado Federal, participei, em 2010, da 
intensa luta em defesa dos royalties, juntamente com 
as bancadas do Rio e do Estado do Espírito Santo, 
contando também com o apoio de vários Deputados 
de São Paulo. Naquela ocasião, fomos votos vencidos. 
A Emenda Ibsen foi aprovada no último momento da 
votação do projeto que criava o regime de partilha de 
produção de petróleo. Isso se deu no dia 10 de março 
de 2010. Pela quantidade de votos, nós percebemos 
que só votaram contra a emenda os Deputados do Rio, 
Espírito Santo e parte da bancada paulista.

Então, a votação mostra, com o número que aqui 
eu apresento para os senhores, que no Rio de Janeiro 

éramos 42 Deputados presentes, São Paulo tinha 62, 
e o Espírito Santo, 10. Toda a bancada do Rio votou 
contra a Emenda Ibsen. Houve um voto divergente, que 
depois foi justificado como erro. No Estado do Espírito 
Santo, 100% votou contra a emenda, e por São Pau-
lo, pouco mais de 20 Deputados rejeitaram a emenda. 
Dos 513 Deputados Federais, 443 estavam presentes 
naquela sessão: 369 votaram a favor; 72 disseram não; 
e 2 se abstiveram na votação.

Ficamos com a sensação de que o resultado fa-
tídico daquela votação representava a usurpação dos 
royalties dos Estados e Municípios produtores, para 
não dizer um massacre injusto e descomunal e até 
mesmo uma ameaça ao equilíbrio federativo.

Creio que essa postura de São Paulo – da maioria 
da bancada ter apoiado a Eenda Ibsen – se deve ao 
fato de o Estado ser o maior beneficiado com o petró-
leo do Rio de Janeiro, uma vez que o ICMS é cobrado 
no destino, e não na origem. E São Paulo, sem dúvida, 
é o maior consumidor de petróelo, o maior consumi-
dor de combustíveis. Ademais, São Paulo não vai ser 
muito atingido nos royalties dos contratos assinados 
pelo regime de concessão, pois sua produção ainda 
é muito pequena.

Quantos barris de petróleo bruto saem, diaria-
mente, dos terminais do Estado do Rio para outros Es-
tados? É um número grande. São mais de 1,3 milhões 
de barris de óleo equivalente que vão gerar imposto em 
São Paulo, principalmente. Enquanto isso, os automó-
veis fabricados em São Paulo, quando são vendidos no 
Rio, o imposto fica lá, no Estado de origem. Sabemos 
que o ICMS cobrado no destino se dá apenas no que 
diz respeito à energia elétrica e ao petróleo.

Fomos voto vencido. A emenda veio aqui para 
o Senado, onde sofreu alteração. Na verdade, outra 
emenda, do Senador Pedro Simon, assumiu o espí-
rito da Eenda Ibsen. De volta à Câmara, a matéria foi 
definitivamente aprovada e levada à sanção. Mas essa 
parte dos royalties foi vetada pelo então Presidente 
Lula, que encaminhou para o Congresso Nacional um 
novo projeto dispondo sobre o tema.

Ainda na dependência da apreciação do veto e 
do projeto do Executivo, que permanece na Câmara, 
os Snadores aprovaram outro projeto, que também já 
está na Câmara, retomando a questão dos royalties
de forma bastante similar à Emenda Ibsen Pinheiro.

Aqui no Senado, houve uma verdadeira guerra 
de números no momento da votação dessa matéria. 
Os números apresentados, conforme eu já ouvi, não 
condizem com a realidade. Nós temos, hoje, e aqui 
falo com base no regime de concessão, o seguinte: a 
União leva 30% dos royalties e 50% da participação 
especial; os Estados produtores recebem 26,25% de 
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royalties e 40% da participação especial; os Municí-
pios produtores (confrontantes) têm igual percentual 
de 26,25% dos royalties e 10% de participação espe-
cial; os Municípios afetados têm 8,75% dos royalties
e não recebem participação especial; os Estados não 
produtores hoje têm 7%; e os Municípios não produ-
tores, 1,75%.

Portanto, Sr, Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
falar que os royalties hoje são distribuídos apenas para 
o Rio de Janeiro e o Espírito Santo não é verdade. Os 
Estados e Municípios não produtores já têm partici-
pação de 8, 75%. 

Como fica a situação, da forma como foi aprova-
do o projeto do Senador Wellington Dias no Senado, 
se assim também o for aprovado pela Câmara? É es-
pantoso: os Estados produtores perdem, já em 2012, 
6,25% de suas receitas de royalties e 6% da partici-
pação especial, que será reduzida de 40% para 20% 
até 2018; os Municípios produtores vão para 17% em 
2012 e 4% em 2019 nos royalties, mesmo percentual 
que também será aplicado na participação especial; os 
Municípios afetados caem de 8,75% para 3% em 2013, 
reduzindo para 2% em 2019. Por outro lado, os Estados 
e Municípios não produtores, que no total já recebem 
8,75% de royalties, passarão para 40%, chegando a 
54% de royalties e 30% de participação especial, em 
2019. Tudo isso apenas no regime de concessão.

Pelo novo regime da partilha no mar, os Estados 
produtores ficarão com 22%; os Municípios produtores, 
com 5%; os Municípios afetados, com 2%. E os demais 
Estados e Municípios que nada produzem ficarão com 
49%. Se a exploração ocorrer fora do mar, nas chama-
das áreas estratégicas de interesse económico, os Mu-
nicípios produtores perdem até 50% de suas receitas. 
Enquanto isso, os Estados e Municípios não produto-
res passam a receber 50% dos royalties distribuídos.

Vemos aqui que os Municípios produtores serão 
os mais prejudicados com essas novas regras. Estou 
falando de Campos dos Goytacazes e de Macaé, que 
perderão a maior parte de suas receitas, passando de 
26,26% para 4%, o que considero uma grande injustiça.

E tem a questão da defasagem da participação 
especial, que o Senador Dornelles vem denunciando 
aqui, que é, de fato, mais uma situação que impõe 
prejuízos aos Estados produtores. A falta de correção 
dos valores pagos pela participação especial faz com 
que apenas 14 campos paguem o imposto, quando 
deveriam ser 300 postos.

Falando na questão do pré-sal, nós temos que 
debater e procurar consenso, pois é uma riqueza nova, 
nacional, e temos que aproveitá-la da melhor maneira 
possivel, temos que aproveitá-la com sabedoria. Cresci, 
e desde garoto, sempre, eu vi que o Brasil tinha uma 

dificuldade tremenda, com pouca gasolina. Eu me 
lembro que vivíamos uma época de racionamento. Os 
postos de gasolina não abriam nos finais de semana, 
o que causava um transtorno tremendo para a popula-
ção. Além do racionamento, como eu disse, os postos 
nao abriam nos finais de semana. Cresci com o Brasil 
tendo uma dívida externa que na escola aprendiamos 
que nunca seria paga. Hoje, a situação mudou: de de-
vedores passamos a ser credores do FMI e estamos 
prestes, com o pré-sal, a nos tornar um dos maiores 
produtores de petróleo do mundo.

Portanto, temos que pensar numa nova maneira 
de tratar esta questão dos royalties. Mas pegar os Mu-
nicípios que hoje recebem 26,5% e reduzir esse valor 
para 4%, eu acho injusto e impraticável.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vamos 
debater com seriedade, vamos conversar com respon-
sabilidade, vamos dividir a riqueza de uma forma mais 
justa, sem prejudicar ninguém. Esse é um momento de 
muita alegria. Eu recebi com muita alegria a descoberta 
do pré-sal, com o Brasil se tornando, muito em breve, 
um dos maiores produtores de petróleo do mundo.

Sabemos que há uma imensa reserva, ainda não 
totalmente calculada. Só no campo de Tupi são esti-
mados 8 bilhões de barris. Mas vamos debater isso. 
Não é que o Rio de Janeiro queira ficar com tudo. O 
Rio não é o vilão nessa história. Os royalties são para 
compensar a perda do Estado com o ICMS, que no 
caso do petróleo e da energia elétrica são cobrados 
no destino. Estimativas da Secretaria de Fazenda do 
Estado indicam que o prejuízo do Rio de Janeiro, só 
com ICMS do petróleo em 2012, será da ordem de 
R$6,8 bilhões. Até 2020, o Estado poderá perder cerca 
de R$125 bilhões em receitas acumuladas, em razão 
de prejuízos com os royalties e ICMS.

Então, Sr. Presidente, quando se taxa o petró-
leo no destino, os prejuízos para o Rio são grandes. 
Eu tenho dados que mostram essas perdas: o que o 
Rio recebeu de royalties para compensar a perda do 
ICMS é 20 vezes menos do que ele teria recebido se 
tivesse direito ao imposto. Quero até repetir: desde a 
aprovação da Lei do Petróleo, o que o Rio recebeu de 
royalties para compensar a perda do ICMS é 20 vezes 
menos do que teria recebido se estivesse recebendo 
o ICMS do petróleo.

O Rio já vem sendo prejudicado há muito tempo, 
desde que os royalties foram criados para compensar 
a perda do ICMS. Portanto, o Rio de Janeiro não é vi-
lão, e nem quer ficar com tudo. Acho que esse é um 
discurso político e eleitoreiro. Só que o momento, para 
quem tem esse discurso, passou um pouco, porque as 
eleições foram em 2010. Até acho que alguns, de fato, 
até obtiveram resultado em cima disso, o que é natural, 
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claro. Se sou de Estado produtor, vou defender o meu 
Estado produtor; se não sou de Estado produtor, vou 
defender o Estado que não é produtor. É natural. Faz 
parte do debate, faz parte de procurarmos uma saída.

Muito bem, eu quero, então, que nós venhamos 
a discutir com responsabilidade esse assunto.

Perguntaram-me o que eu acho da situação na 
Câmara.

Eu acho que no voto vai ser muito difícil nós ven-
cermos, mas eu vejo boa vontade, eu vejo que já se 
começa a conversar sobre isso.

Por último, eu quero reforçar a questão de, nessa 
aprovação, sofreram alterações os contratos já licita-
dos. Esse é um ponto que temos de olhar com muito 
cuidado. Uma vez que altera os contratos já assinados, 
isso fere o chamado ato jurídico perfeito. E, como já 
foi divulgado pelos Deputados e Senadores do Rio de 
Janeiro e do Espírito Santo, se isso acontecer, se for 
aprovado da maneira como está aí, certamente nós 
iremos ao Supremo Tribunal Federal, que cremos que, 
como guardião da Constituição, certamente vai dar o 
seu parecer de acordo com o que está determinado 
pela Constituição.

Senador, por favor.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 

Senador Eduardo, eu gostaria, primeiro, de parabenizá-
-lo pela defesa enfática do seu Estado e, segundo, de 
dizer que, durante todos os debates que tenho feito, 
não vejo nenhum problema sobre para qual Estado vão 
os royalties. O que me preocupa é como esse Estado 
vai usar os royalties. Quando a gente analisa hoje as 
cidades brasileiras que recebem os royalties, vemos 
que elas estão entre aquelas com os piores indicado-
res sociais, estão entre aquelas com as piores escolas 
e os piores hospitais. Foi nesse sentido que surgiu a 
ideia de distribuir os royalties, comprometendo-os com 
educação. Depois se ampliou com ciência e tecnologia 
e com saúde. Mesmo que fique tudo no Rio de Janeiro, 
que ele não seja desperdiçado como tem sido, como 
no Espírito Santo, como em todo lugar, como o Distri-
to Federal desperdiça os royalties – porque temos um 
royalty aqui, que é a contribuição do Governo Federal 
para o Distrito Federal todo mês, é um royalty, por ser 
dono da terra onde está a Capital da República –, nós 
temos que ter um rigor em como usar, mais do que 
quem usar. Além disso, nesse como usar, temos de 
nos preocupar se a gente vai usar para a geração de 
hoje ou para as gerações futuras, até depois que o 
petróleo acabar, porque ele não dura mais do que trin-
ta, quarenta ou cinquenta anos, e poucos têm menos 
que cinquenta anos neste Senado. Então, aquilo que 
surgiu foi a ideia de vincular os royalties à educação. 
E, aí, como distribuir? A ideia é distribuir-se propor-

cionalmente ao número de crianças na escola, o que 
faz com que o Rio de Janeiro seja beneficiado, por-
que o Rio de Janeiro é o segundo Estado com maior 
número de crianças na escola. Mas o Rio de Janeiro 
seria beneficiado porque tem criança na escola, não 
porque tem petróleo embaixo do mar. Está entenden-
do qual foi a nossa preocupação? Esse foi o debate, 
não foi repartir... Porque surgiu a proposta de repartir 
igual, proporcional às pessoas. Não, aí se vai desper-
diçar igual. Aí é melhor que fique no Rio mesmo. Mas 
temos que investir esses royalties de uma maneira 
definitiva, e o único jeito que eu vejo é na educação 
das nossas crianças.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Obrigado, Senador Cristovam Buarque, pelo aparte, 
pelo seu comentário. É certo, é claro: nós vemos que 
o pré-sal hoje tem a sua vinculação aos fundos que 
foram criados, entre eles o da educação, e, num se-
gundo passo, para a saúde também. É claro que qual-
quer riqueza, qualquer benefício, qualquer coisa que 
esteja sob a direção do Estado tem que ser muito bem 
utilizada. Eu concordo perfeitamente, porque não pode 
ser desperdiçado ou mal utilizado. Então, tem que ser 
acompanhado com rigor, porque é uma riqueza tão 
grande, uma riqueza extraordinária que poderia mudar 
a vida de tanta gente. E é isso que queremos. Então, 
o debate tem que ser, como disse, sério, com respon-
sabilidade. É assim que queremos tratar o royalty não 
só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil.

Sr. Presidente, era isso que eu queria aqui falar 
e afirmar.

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

AC) – Obrigado, Senador Eduardo Lopes.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF) – Senador, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Pela ordem, Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria que 
fosse incluída na Ordem do Dia, em algum momento, 
a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, que é de 
2005, ou seja, sete anos, que já foi votada, em primei-
ro turno, com parecer favorável do relator, o Senador 
Mão Santa, e foi aprovada na primeira sessão de dis-
cussão. Precisamos ir ao segundo turno. Gostaria de 
solicitar que fosse colocada, no momento oportuno, 
na Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT 
– AC) – A Mesa levará ao conhecimento de V. Exª o 
procedimento.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Agora, com a palavra a Senadora Vanessa Gra-
zziotin. (Pausa.) Não se encontra.

Senador Paulo Paim, que está de aniversário.
A Mesa aproveita para cumprimentá-lo, dese-

jando muitos anos de vida. Que continue atuando em 
defesa das boas causas do Brasil. Que Deus lhe dê 
muita saúde e muita força para continuar prestando 
esse bom serviço ao povo brasileiro.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Presidente.

Presidente, perguntaram-me ali quantos anos 
eu fazia. E alguém me disse o seguinte: “Está ficando 
velho, não é, Paim?” Eu digo: “Mas que bom que estou 
ficando velho, porque quem não fica velho é porque 
pega o trem da estação e viaja mais cedo lá para o 
alto”. Eu completo hoje 62 anos. Eu brinco com a mo-
çada do meu gabinete que, depois dos 60, a gente 
entra na regressiva: 61, 59; 62; 58. E, se eu chegar ao 
encontro do início da minha caminhada, com certeza 
ficarei muito satisfeito com tantos anos de vida.

Perguntaram-me também qual era a melhor ida-
de. Eu disse que melhor idade é aquela que cada um 
está vivendo. Eu sempre fiz da minha idade a melhor 
idade. Quando eu tinha cinco, essa era a minha me-
lhor idade. Quando eu tinha 20, essa era a melhor 
idade. Aos 50, essa era a minha melhor idade. E, aos 
62, digo, com muita energia e muita tranquilidade, ser 
essa a melhor idade. Mas não vou aqui filosofar sobre 
essa questão do aniversário.

Entro num tema, Sr. Presidente, que esta Casa 
vai debater a partir de segunda-feira: o Funpresp, ou 
seja, o fundo de aposentadoria complementar dos 
servidores. E adianto aqui a minha posição sobre o 
tema, Sr. Presidente.

No dia 1º deste mês, chegou a esta Casa, para 
a nossa apreciação, o Projeto de Lei da Câmara nº 2, 
de 2012, que tem na origem o Projeto de Lei nº 1.992, 
de 2007, de autoria do Poder Executivo. Esse projeto, 
Sr. Presidente, institui o regime de previdência comple-
mentar para os servidores públicos federais titulares 
de cargo efetivo; estabelece um limite máximo para a 
concessão de aposentadorias e pensões pelo regime 
de previdência de que trata o art. 40 da nossa Consti-
tuição; autoriza a criação de três entidades fechadas 
de previdência complementar – as Funpresp –, sen-
do uma destinada aos servidores do Poder Executivo, 
outra, ao Legislativo, e outra, ao Judiciário; e altera, 
ainda, dispositivo da Lei nº 10.887, de 2004.

A bem da verdade, Sr. Presidente, Srs. Senado-
res e Srªs Senadoras, há de se dizer que a proposta 
busca atender disposições introduzidas por nós, Cons-

tituintes – eu fui Constituinte –, na Carta Magna, lá 
em 1998, por meio da Emenda Constitucional nº 20. 
Naquela ocasião, foram inseridos no art. 40 do Texto 
Constitucional os §§ 14, 15 e 16, com as redações 
que reproduzo aqui.

§ 14. A União, os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios, desde que instituam 
regime de previdência complementar para os 
seus respectivos servidores titulares de cargo 
efetivo, poderão fixar, para o valor das aposen-
tadorias e pensões a serem concedidas pelo 
regime de que trata este artigo, o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do regime geral 
de previdência social de que trata o art. 201.

O que diz o § 15?

§ 15. Observado o disposto no art. 202, 
lei complementar disporá sobre as normas ge-
rais para a instituição de regime de previdência 
complementar pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, para atender aos seus 
respectivos servidores titulares de cargo efetivo.

O que diz o § 16?

§ 16. Somente mediante sua prévia e ex-
pressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá 
ser aplicado ao servidor que tiver ingressado 
no serviço público até a data da publicação do 
ato de instituição do correspondente regime 
de previdência complementar.

Portanto, Sr. Presidente, cabe-nos, senhoras e 
senhores, definir a matéria – eu sei que é enorme a 
responsabilidade de discutir esse tema com a profun-
didade que ele exige – e chegar a um resultado final 
que atenda aos anseios da sociedade brasileira e, em 
especial, aos trabalhadores brasileiros.

De minha parte, penso que estou totalmente à 
vontade para discutir a questão. Afinal, tenho eu en-
frentado aqui diversas lutas e de nenhuma delas me 
arrependo – a minha posição na questão da CPMF, 
na PEC paralela. Enfim, sempre fiz o bom combate 
com a minha consciência muito tranquila na linha da 
coerência, sempre em defesa dos legítimos interes-
ses dos trabalhadores brasileiros da área pública e 
da área privada. Lutas, inclusive, como foi o caso da 
PEC paralela, que me levaram a ser alvo de algumas 
incompreensões. O Senador Mozarildo estava aqui 
na época e sabe disso. Diziam que eu estava, que 
nós estávamos usando de demagogia e falando para 
a torcida e que a PEC paralela nunca seria uma rea-
lidade. Tiveram que nos engolir. Passou um período e 
nós aprovamos a PEC paralela, que foi a salvação da 
lavoura para o servidor público.
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Foi assim também a luta do salário mínimo. Quan-
do eu falava que era possível ultrapassar os US$100,00, 
diziam que era demagogia. Hoje o salário mínimo é 
de US$350,00. 

E eu tive a alegria de, numa comissão especial 
formada aqui no Senado e na Câmara, ser Relator, via-
jar pelo Brasil, construir uma proposta e contar com a 
mediação do Presidente Lula com as centrais. É essa 
a proposta que está hoje aí, que nós votamos a favor, 
que garantiu, agora em janeiro, o reajuste no salário 
mínimo de 14,2%.

Sr. Presidente, como eu dizia antes, os nossos 
embates sempre foram feitos com muita franqueza e 
transparência. Fui, sim, um dos articuladores da PEC 
Paralela. Tião Viana, Governador do seu Estado, foi o 
principal, que nos chamou para dialogar, e construí-
mos juntos a PEC Paralela, que deu origem à Emen-
da Constitucional nº 47, de 2005, hoje festejada pelos 
servidores.

Sr. Presidente, estou convicto de que esta é mais 
uma batalha que vamos travar no bom debate sobre 
uma proposta que visa a apontar caminhos para uma 
previdência universal, coisa que o Presidente Lula sem-
pre defendeu, e eu também nunca deixei de defender.

De modo, Sr. Presidente, que, quanto a esse as-
pecto, estou absolutamente tranquilo. Analiso o Projeto 
de Lei nº 2, de 2012, com os olhos de quem sempre 
se posicionou na trincheira dos trabalhadores da área 
pública e da área privada, defendendo-os com lealda-
de e determinação.

Feitas essas considerações, devo dizer que há 
um viés no projeto ao qual não posso me opor, que 
tem a ver com o conceito da isonomia.

Sempre defendi, em meus pronunciamentos – 
nunca mudei de posição – a necessidade de equalizar 
o tratamento dispensado aos trabalhadores brasileiros, 
independentemente de atuarem na área pública ou na 
área privada.

Um dos pontos em que bati, debati, peleei... Eu 
dizia que sou o inimigo número um – e me considero 
o inimigo número um até hoje – do famigerado fator 
previdenciário, que não quero para ninguém: nem para 
a área privada e também não quero para o servidor 
público.

Hoje ainda li uma nota de que o Ministro Garibal-
di vai se encontrar amanhã com as centrais sindicais 
e nessa reunião eles vão apontar uma alternativa ao 
fator previdenciário.

Então, aqueles que vivem dizendo que essa bri-
ga sobre o fator não vai dar em nada, preparem-se, 
porque terão que me engolir outra vez. Nós – e eu sei 
que é vontade da Presidenta Dilma, como era do Pre-
sidente Lula, e usei a tribuna quase que uma vez por 

semana – vamos continuar atirando muito forte, ba-
tendo muito forte, questionando o fator previdenciário 
e, acredito, vamos construir uma alternativa. Aqueles 
que disseram que nada iria mudar, que ficaria assim 
pelo resto da vida, vão ter de chorar as pitangas, por-
que nós continuamos acreditando que é possível, sim, 
alterar o fator previdenciário, que confisca metade do 
salário do trabalhador no ato do cálculo do benefício.

Sei que há aqueles que não entendem a batalha 
que se trava no Congresso, e a indignação permanen-
te é legítima. Mas é preciso ter o cuidado de conhecer 
quem são os aliados e os que só jogam no pessimis-
mo, que vão dizer eternamente que o fator veio para 
ficar, que ninguém vai mudar e que vão estendê-lo 
para o servidor. Eu entendo que vamos derrubar isso 
mais hoje, mais amanhã. Haverá uma alternativa e 
não será aplicado aos servidores, nem para aqueles 
que estão hoje no sistema, nem aos que vão entrar a 
partir do fundo complementar que haveremos, creio 
eu – espero, com mudanças – aprovar.

Enfim, os Constituintes de 1988 – e eu fui um 
deles – também tiveram, por sinal, essa mesma preo-
cupação. A redação original dada ao art. 201 da Cons-
tituição previa, no § 7º: “A Previdência Social manterá 
seguro coletivo de caráter complementar e facultativo 
custeado por contribuições adicionais”.

Por algum motivo, essa expectativa de tratamen-
to equânime a todos os trabalhadores sumiu do Texto 
Constitucional.

Mas penso que a ideia da isonomia, Srªs e Srs. 
Senadores, continua viva, continua sendo válida, con-
tinua sendo justa. Por esse motivo, não posso me opor 
a restrições ao princípio básico do projeto de lei que 
nos cabe analisar. Ao mesmo tempo, estou plena-
mente convencido de que o texto oriundo da Câmara 
pode ser mudado, pode ser aperfeiçoado, e trato de 
adiantar aqui alguns pontos que foram levantados por 
entidades de servidores públicos como preocupações 
legítimas. Tanto são legítimas, que organizamos, para 
esta segunda-feira, às 9 horas, uma audiência públi-
ca, patrocinada pela Comissão de Assuntos Sociais 
e Direitos Humanos. 

O Senador Jayme Campos, Presidente da Co-
missão de Assuntos Sociais, está aqui conosco. Vamos 
fazer o bom debate sobre esse projeto numa reunião 
conjunta das duas Comissões, que teve o aval de V. 
Exª, uma iniciativa que nós provocamos, e V. Exª con-
cordou que tem que fazer. E indicou já o Senador Pi-
mentel como Relator da matéria. E digo que, ao mesmo 
tempo que entendo o princípio da isonomia, entendo 
que o texto pode ser melhorado.

Em primeiro lugar, é evidente que, na forma como 
chega ao Senado Federal, o projeto apresenta, no meu 
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entendimento, algumas questões cujo debate temos 
que aprofundar. O art. 1º dispõe:

Fica instituído, nos termos desta lei, o 
regime de previdência complementar a que se 
referem os parágrafos 14, 15 e 16 do artigo 40 
da Constituição Federal para os servidores pú-
blicos titulares de cargo efetivo na União, suas 
autarquias e fundações, inclusive para os mem-
bros do Poder Judiciário, do Ministério Público 
da União e do Tribunal de Contas da União. 

Não obstante, ainda que o teor do art. 1º seja exa-
tamente esse que acabei de reproduzir, não se prevê, 
no Projeto de Lei nº 2, de 2012, a criação de uma en-
tidade de previdência complementar que abarque os 
servidores membros do Ministério Público. 

O Ministério Público não está nem no Judiciário, 
não está no Executivo e não está no Legislativo. Por 
analogia, alguém poderia dizer: “Deve ser encaixado 
no Executivo.” Se é no Executivo, se é no Judiciário, 
que fique claro. Não está claro onde fica o Ministério 
Público. A permanência dessa situação, é claro, ha-
verá de gerar distorções, na medida em que o regime 
previdenciário dos servidores e membros de um ór-
gão específico da União seria totalmente diverso dos 
regimes previdenciários dos demais órgãos daquele 
Estado e dos três, Judiciário, Executivo e Legislativo.

O fato, Sr. Presidente, é que a polêmica em torno 
da questão de se ter ou não uma única ou múltiplas 
entidades de previdência complementar para a Admi-
nistração Federal existe desde a introdução do tema 
na Constituição pela Emenda nº 20, lá em 1998. 

O tema voltou à ordem do dia com a apresenta-
ção do Projeto de Lei nº 1.992, de 2007, que, por sinal, 
previa em seu texto original a existência de apenas 
uma entidade, e não três entidades. Na negociação 
que levou à aprovação do texto na Câmara dos Depu-
tados, optou-se, por pressão natural do Judiciário, do 
Executivo e do Legislativo, pelo desenho atual, com 
três entidades separadas – essa era a posição do Ju-
diciário, que não tinha a mesma vontade dos outros 
dois Poderes, leia-se Legislativo e Executivo. 

Mas, Sr. Presidente, não se conseguiu chegar a 
um consenso sobre a posição do Ministério Público. 
De modo que recebemos o texto – repito – com essa 
grave inconsistência, que vai gerar polêmica. E temos 
que tentar sanar isso aqui no Senado.

Outra questão que me preocupa, Senadoras e 
Senadores, diz respeito ao Fundo de Cobertura de 
Benefícios Extraordinários.

Originalmente, o Projeto de Lei 1.992, de 2007, 
previa que a contribuição da União para as entidades 
de previdência complementar seria igual àquela feita 

pelos servidores, ou seja, o limite de 7,5% da respec-
tiva remuneração.

Na negociação, para se conseguir aprovar o pro-
jeto, o Executivo cedeu, e esse percentual foi ampliado 
para 8,5%, o que foi bom, mas com a contrapartida da 
criação do FCBE.

Ocorre que esse fundo, de acordo com a propo-
sição, é responsável pela cobertura não apenas dos 
eventos não programáveis, mas também das aposen-
tadorias especiais, como também das mulheres. 

Ora, enquanto no primeiro caso temos uma des-
pesa, cuja responsabilidade deve caber, indiscuti-
velmente, aos participantes do fundo de previdência 
complementar – já que se trata de risco por todos 
compartilhado – no segundo caso não me parece, Sr. 
Presidente, razoável onerar esses participantes com 
um financiamento de custos que deveria caber à so-
ciedade, e não àquele que optou pelo fundo.

Efetivamente, quando se decide que certas pes-
soas ou categorias devem ter regras especiais para 
a aposentadoria, isso é feito para assegurar a justiça 
social ou a saúde dessas pessoas. O princípio é jus-
to, quanto a quem paga é que há uma discordância. 

Trata-se, portanto, de norma geral, Sr. Presidente, 
que deve ser financiada por todos, e não apenas por 
uma parte da sociedade.

Ademais, além de não parecer justa para os tra-
balhadores, há de se considerar que essa previsão, 
mantida como aparece no texto atual, vai consumir 
valor significativo das reservas das entidades de pre-
vidência complementar, comprometendo seu equilíbrio 
econômico-financeiro para o futuro. Repito, já que há 
aqueles que estão no sistema, até a promulgação 
dessa lei, ninguém será atingido pelas mudanças. To-
dos ficarão no sistema antigo, a não ser que queiram 
migrar, a não ser que queiram passar para o fundo 
complementar, ou seja, ficarão com a possibilidade de 
se aposentar com o teto, que seria hoje em torno de 
R$27mil, e não os R$3,9 mil, que é o Regime Geral.

Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia, que as-
sume neste momento, outra questão à qual devemos 
ficar atentos tem a ver com os mecanismos de controle 
sobre a gestão dos fundos de previdência complemen-
tar. Já tinha falado há tempos atrás que é necessário, 
mais que necessário, é vital que esses mecanismos 
sejam extremamente eficazes, e, neste sentido, quero 
crer que o texto recebido da Câmara pode ser melho-
rado para que o servidor fique seguro de que o seu 
patrimônio será administrado com fiscalização, com 
competência e com correção.

Creio que todos devem lembrar – e já falei aqui 
em outra oportunidade – do caso Aerus, em que a falta 
de fiscalização do governante da época, anterior ao 
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Presidente Lula, acabou por prejudicar os trabalhado-
res que regiamente contribuíram com o fundo e que 
hoje estão ao léu. Realizamos, com a presença de V. 
Exª, uma audiência pública, na Comissão de Seguri-
dade Social, exatamente na Subcomissão de Trabalho 
e Previdência, onde vimos o desespero de homens e 
mulheres que, ao longo de suas vidas, contribuíram 
com o Aerus e depois ficaram sem fundo.

Srª Presidenta, preocupa-me ainda a alíquota de 
contribuição da União. É possível, senhoras e senhores, 
que tenhamos que recorrer a estudos atuariais ainda 
mais aprofundados. Aqueles feitos até o momento não 
garantem uma visibilidade tranquila, em médio e longo 
prazo, dos fundos a serem criados.

Enfim, senhores e senhoras, existem várias ques-
tões que, para muitos, podem ser detalhes, mas que 
vão decidir a aposentadoria do trabalhador no futuro e 
que devemos discutir com bastante cuidado, e eu não 
conseguiria elencá-las todos aqui, até porque o meu 
tempo está no fim. 

De qualquer forma, estou certo...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... de 
que, com muita sensibilidade, com equilíbrio, com fra-
ternidade (Fora do microfone.) e com solidariedade, 
porque previdência entra no campo da solidariedade, 
com muito patriotismo, com muita isenção, haveremos 
de chegar a um texto final que atenda à expectativa 
de todos os trabalhadores do Brasil e, muito especial-
mente, daqueles que se dedicam ao serviço público.

Srª Presidenta, eu que falo tanto em previdência 
universal, não poderia deixar de registrar aqui que gos-
taria que os trabalhadores do Regime Geral da Previ-
dência também tivessem um fundo complementar. Por 
que os trabalhadores do Regime Geral da Previdência 
só podem se aposentar com R$3,9 mil? Ele poderia, 
sim, se aposentar com um fundo complementar, des-
de que contribuísse para isso e que tivesse também 
a participação da União. Quem pagou sobre 5 mil se 
aposentaria com 5 mil, com a devida contribuição.

Então, eu não descarto, como era o princípio 
constitucional que nós havíamos lá colocado, que pos-
samos, no futuro, também ter um fundo complementar 
para os trabalhadores do Regime Geral da Previdência, 
no princípio da isonomia e da igualdade, em parceria 
com o Estado, com os empresários, e que pudessem 
assim se aposentar com a integralidade de seus venci-
mentos, desde que pagassem, naturalmente, para isso.

Srª Presidenta, eu termino, é a última frase. 
É claro que eu estou me referindo aqui em man-

ter, para o Regime Geral, o princípio da integralidade, 
da paridade que quero também para os servidores 

sem – sem – o maldito, o famigerado, o bandido fator 
previdenciário. Esse eu não quero realmente para nin-
guém. Estou esperançoso de que consigamos derrubá-
-lo, para que não traga um prejuízo enorme para todos 
os trabalhadores.

Era isso, Srª Presidente, fiz uma reflexão sobre 
esse projeto tão importante, mas acredito que nós...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... have-
remos aqui, com o ex-Ministro da Previdência Pimen-
tel (Fora do microfone.), com as entidades, com os 
Senadores, dialogando com o Executivo, com o Ju-
diciário, e, naturalmente, aqui no Legislativo, chegar 
a um entendimento que permita a aprovação desse 
tema, que, em tese, Srª Presidente, eu reafirmo, com 
que concordo, que é o princípio da isonomia e de uma 
previdência universal.

Vamos rezar muito. Alguém diz sempre: “Orai e 
vigiai”. Repito.

Obrigado, Srª Presidenta.

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o 
Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pela Sra. Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador Paulo Paim, que aborda um 
tema relevante. 

Sem dúvida a Casa tem o desafio de aperfeiçoar 
a proposta que veio da Câmara, que trata da aposen-
tadoria complementar para servidores públicos dos 
diversos Poderes. 

Também registro a lembrança, feita por V. Exª, 
de omissão do Estado na fiscalização da Secretaria 
de Aposentadoria Complementar, que redundou na 
falência do fundo Aerus.

Então, cumprimentos a V. Exª e vamos trabalhar 
para corresponder a essa expectativas da sociedade.

Como oradora inscrita, pela Liderança da Mino-
ria, a Senadora Lúcia Vânia. 

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Sem 
revisão do orador.) – Pela ordem, Srª Presidente, en-
quanto aguardamos na tribuna a Senadora Lúcia Vâ-
nia. Quero fazer um breve registro, com a paciência 
da nossa Senadora Lúcia Vânia.

Tive hoje a oportunidade de receber em meu ga-
binete alguns policiais rodoviários do Brasil, que me 
solicitaram que falasse à nossa Diretora-Geral da PRF, 
Drª Maria Alice, que lamentavelmente a orientação que 
a Polícia Rodoviária de Mato Grosso recebeu é que 
também faça patrulhamento nas estradas de Goiás, ou 
seja, parte da estrada de Goiás. Infelizmente, o efetivo 
hoje da nossa Polícia Rodoviária de Mato Grosso é 
bastante pequeno diante da nossa malha rodoviária. 
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Nesse caso, quero fazer um apelo à nossa Diretora-
-Geral da PRF, que não só permaneça com o efetivo 
no Estado de Mato Grosso, mas, acima de tudo, que 
aumente o efetivo; que dê meios à nossa Polícia Ro-
doviária Federal. Lamentavelmente, as viaturas hoje 
estão sucateadas e, sobretudo, o efetivo. Agora, com 
a pavimentação asfáltica da BR-158 e da 163, temos 
que pelo menos cobrar o efetivo, apara atender a essa 
demanda, diante da extensão dessa rodovia tão im-
portante, ligação entre o Mato Grosso e o Pará. De 
maneira que eu queria deixar registrado aqui o meu 
pleito. A Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso 
tem um pequeno contingente e tem que ser aumenta-
do. A Polícia Rodoviária Federal é sediada na região 
sul do Estado de Mato Grosso, que compreende Mato 
Grosso e Goiás. Não podemos, de maneira alguma, 
dizer que a divisa entre Mato Grosso e Goiás – região 
de mineiros e outros Municípios da região –, por de-
terminação, naturalmente, nacional, seja atendida pela 
Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso, algo em 
torno de 100 km, 100 para ir e 100 para vir, são 200 km. 
Com um efetivo, hoje, em todos os postos, Senadora 
Lúcia Vânia, quatro agentes Federais e quatro servido-
res Federais, é humanamente impossível. E fazer um 
apelo a V. Exª, que trabalhe junto à Bancada Federal 
do Estado de Goiás, solicitando que a direção nacional, 
que a Diretoria-Geral da PRF aumente o efetivo para 
Goiás, assim poderemos fazer um trabalho integrado, 
melhorando, com certeza, a segurança. 

Lamentavelmente, hoje quem tem de fato feito 
as apreensões do que está sendo roubado nas fazen-
das de Mato Grosso, de insumos e fertilizantes, é a 
PRF. Lamentavelmente, a nossa Polícia Estadual não 
atende às rodovias federais. E, por incrível que pare-
ça, Senadora Ana Amélia, têm sido quase uma cons-
tante os assaltos nas fazendas, não só de máquinas, 
mas de insumos. Isso tem causado sérios transtornos 
e prejuízos enormes, não só na questão psicológica 
dos trabalhadores que estão nessas propriedades e 
que muitas vezes são amarrados e ali são deixados 
realmente em situações precárias. Sobretudo, são eles 
que estão fazendo esse tipo de patrulhamento e estão 
constantemente não só apreendendo cocaína, maco-
nha, ecstasy, que vêm da Bolívia, de outros Estados, 
do Paraguai e entram no País por Mato Grosso do Sul 
e Mato Grosso, mas também fazendo um trabalho es-
petacular e rigoroso em relação ao combate aos rou-
bos, assaltos, que estão ocorrendo nas fazendas em 
Mato Grosso, não só nas BRs-163, 364, 158, mas em 
outras rodovias federais do nosso Estado, particular-
mente na BR-070.

Agradeço a V. Exª e a bondade da Senadora Lúcia 
Vânia ao me permitir fazer esse pela ordem; mas é um 
clamor da sociedade mato-grossense. Muito obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Jayme Campos, a mesa endossa a 
solicitação de V. Exª, até reconhecendo que, nessas 
fronteiras agrícolas que respondem pelo superávit 
comercial brasileiro, é preciso dar uma atenção espe-
cial a um setor tão importante para toda a economia 
brasileira, geradores de renda e geradores de riqueza.

Passo a palavra, agora, à Senadora Lúcia Vânia, 
que falará pela minoria.

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela 
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar, quero me 
solidarizar com o pleito do Senador Jayme Campos. O 
meu Estado, o Estado de Goiás, e o Estado de Mato 
Grosso realmente são dois Estados importantes para 
a Federação, como V. Exª bem colocou. Nós respon-
demos pela formação do superávit nacional e, sem 
dúvida nenhuma, esses Estados precisam ser vistos 
não como um Estado problema, mas como um Esta-
do solução. Nada mais justo que a Polícia Rodoviária 
seja contemplada com efetivo expressivo para vigiar 
as nossas fronteiras. Portanto, Senador Jayme Cam-
pos, receba a minha solidariedade e a solidariedade 
da Bancada do Estado de Goiás.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho 
hoje a esta tribuna para tratar de um assunto que tem 
sido um desafio constante dos sistemas de saúde que 
cuidam das questões da mulher; trata-se do alto ín-
dice de mortalidade materna ou Taxa de Mortalidade 
Materna (TMM).

No ano passado, a Comissão de Assuntos Sociais 
desta Casa, tão bem presidida pelo Senador Jayme 
Campos, que me antecedeu, promoveu uma audiência 
pública para tratar do assunto.

Durante a audiência, o então Ministro da Saú-
de, José Gomes Temporão, afirmou que o Brasil tem 
condições institucionais, políticas e técnicas de obter a 
redução recomendada pela Organização das Nações 
Unidas para a taxa de mortalidade materna.

A melhora da saúde materna é uma das chama-
das Metas de Desenvolvimento do Milênio, estabe-
lecidas pela ONU em 2000 e que têm como objetivo 
apresentar melhoras em vários índices sociais, inclu-
sive de saúde, até 2015.

O conceito de mortalidade materna é caracteri-
zado pela morte de mulheres na gravidez, no parto ou 
nos primeiros 42 dias após o nascimento.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) consi-
dera a morte materna uma epidemia silenciosa, que 
assume números inaceitáveis. Morrem anualmente no 

69ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 06707

mundo 500 mil mulheres na faixa etária entre 10 e 49 
anos. Isto significa 1.410 mortes maternas por dia. E 
em 99% das vezes as mortes ocorrem em países em 
desenvolvimento.

Pela relevância do problema, e pelas minhas 
preocupações na área social, lanço luz sobre o Proje-
to Trevo de Quatro Folhas, desenvolvido no Município 
de Sobral, no Estado do Ceará. É uma idéia simples 
e de baixo custo, que beneficiou milhares de crianças 
e mães na última década.

O papel principal no Projeto é exercido pelas mães 
sociais, que são treinadas por uma equipe formada 
por assistentes sociais, psicólogas e enfermeiras. As 
mães sociais vão de casa em casa dando orientação 
às gestantes sobre aleitamento materno e higiene.

Nos últimos oito anos a taxa de mortalidade in-
fantil caiu de 29 para 13,6 a cada mil nascidos vivos 
e há dois anos não há registro de morte materna no 
município.

O Projeto Trevo tirou o primeiro lugar na cate-
goria Inovação Social, numa das edições do prêmio 
concedido pela Comissão Econômica para a América 
Latina e o Caribe das Nações Unidas (CEPAL), orga-
nismo da ONU.

O Estado de São Paulo, também, acaba de divul-
gar a redução da mortalidade de recém-nascidos. O 
índice, que em 2000 era de 18,5 por mil nascimentos, 
passou para 13,8 em 2009: são 4.700 mortes a menos.

Em um manual especializado, publicado em 2007, 
o Ministério da Saúde brasileiro diz que a queda da taxa 
de mortalidade materna no País pode estar associada 
a uma melhoria na qualidade do atendimento pré-natal 
e do parto, assim como de planejamento familiar.

Segundo o Ministério, as principais causas deste 
tipo de óbito no Brasil são as doenças hipertensivas e 
as síndromes hemorrágicas.

O Ministério da Saúde estima que ocorram mais 
de 3.000 óbitos de gestantes e parturientes por ano. 
Essas taxas, a partir das declarações de óbitos, variam 
significativamente entre as regiões e os diversos Esta-
dos do País. Segundo o próprio Ministério da Saúde, 
o falecimento poderia ser evitado em 92% dos casos.

São impressionantes os números referentes ao 
agrupamento materno-infantil: dos 191 milhões de 
brasileiros, mais da metade, 57% ou 110 milhões de 
pessoas, formam o grupo materno-infantil, ou seja, 
crianças, adolescentes e mulheres na idade reprodutiva.

Portanto, o risco de uma gestante falecer pode 
ser sinalizado por índices econômicos e sociais, mes-
mo antes da própria gestação.

São candidatas a aumentar as estatísticas da Taxa 
de Mortalidade Materna as pacientes de baixo nível 
social, que não foram assistidas por um programa de 

planejamento familiar e/ou pré-natal e, portanto, sem 
nenhuma assistência médica. São vítimas da ausên-
cia de detecção, orientação e correção de patologias 
preexistentes.

Além disso, equipes despreparadas, sem equi-
pamentos adequados, a inexistência de padronização 
de condutas de atendimento e falta de sistemas de 
detecção de gestação de alto risco são importantes 
elementos que também contribuem para os altos ní-
veis dessa taxa.

O Ministério da Saúde, em 1994, oficializou o 28 
de maio como o Dia Nacional de Redução da Mortali-
dade Materna, juntando-se à mobilização internacional.

A cada ano ocorre uma mobilização em todo o 
mundo pela redução da mortalidade materna.

No dia 8 de março de 2004, foi lançado, no Brasil, 
o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Mater-
na e Neonatal, com o objetivo de articular os atores 
sociais mobilizados em torno da melhoria da qualidade 
de vida de mulheres e crianças.

Um estudo publicado recentemente informa que a 
taxa de mortalidade materna no Brasil caiu em média 
63% entre 1980 e 2008. Em 1980, o país apresentava 
uma taxa média de 149 mortes de mães para cada 100 
mil bebês nascidos vivos. Há dois anos, esse número 
havia caído para 55 em cada 100 mil.

Esses índices seguem a tendência de queda 
global observada no estudo da Universidade de Wa-
shington, em Seattle, nos Estados Unidos, que anali-
sou dados de 181 países.

Para os autores do documento, entender os mo-
tivos para a queda é uma tarefa complexa.

“Uma prova disso é a comparação entre o Mé-
xico e o Brasil. Ambos são grandes federações que 
melhoraram muito a mortalidade de adultos por causa 
de mudanças sociais, econômicas e de seus sistemas 
de saúde”, diz o artigo. 

Portanto, a solução já está apontada, Srª Presi-
dente. É preciso que nós, Parlamentares, tenhamos o 
cuidado, principalmente agora, neste mês em que se 
comemora o Dia Internacional da Mulher, de elaborar 
políticas públicas que melhorem as condições de vida 
e de saúde das mulheres brasileiras.

Todos esses índices apontados, todos os pro-
gramas, que são bem-sucedidos, têm que ser eviden-
ciados para que possamos seguir esses exemplos e 
perseguir no rumo de metas estabelecidas para 2015. 

Tenho certeza de que, fazendo isso, o Ministé-
rio da Saúde com a Rede Cegonha, recentemente 
implantada, poderão reduzir ainda mais a morte ma-
terna no País.
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Deixo aqui esse alerta e os meus cumprimentos 
à redução que tivemos nesses últimos anos, em fun-
ção de um trabalho determinado.

Não poderia deixar de evidenciar o trabalho das 
agentes comunitárias de saúde, que têm saído de casa 
em casa, sempre buscando melhorar a qualidade de 
vida das populações que vivem isoladas e que colabo-
raram, sem dúvida nenhuma, para que essa redução 
se tornasse realidade. Mas é preciso que nós não nos 
acomodemos, que nós tenhamos em vista que a busca 
de uma taxa mais expressiva de redução da mortali-
dade materna tem que ser o nosso objetivo e o nosso 
grande desafio para este ano, que se inicia.

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

RS) – Obrigada, Senadora Lúcia Vânia, que traz um 
tema muito importante para a saúde pública, fazendo 
uma abordagem completa sobre o assunto, que é de 
interesse nacional e devia ser sempre pauta prioritária.

Como orador inscrito, com a palavra, o Senador 
Aníbal Diniz.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidenta, Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores, 
telespectadores da TV e ouvintes da Rádio Senado, 
eu começo fazendo um lamento aqui, em nome dos 
Senadores do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste. 
Acabei de ser informado de que a Rádio AM do Senado 
teve suspensa a sua programação porque não houve 
a renovação de contrato do Senado Federal com a 
Empresa Brasil de Comunicação – EBC. Dessa forma, 
ficamos sem a transmissão em ondas curtas, que era 
feita na frequência de 5.990KHz, na faixa 49 metros. 

Estamos exatamente desde o dia 7 de fevereiro 
sem transmissão, e isso é extremamente prejudicial 
para os parlamentares da imensa região Norte, pois 
só conseguimos nos fazer ouvir pelo rádio nas regiões 
e nas localidades mais distantes, mais isoladas. Essa 
situação, então, já está acontecendo desde o dia 7 de 
fevereiro, pois o transmissor era fruto de um contrato 
celebrado entre a Rádio Senado, o Senado Federal e 
a Empresa Brasil de Comunicação, e esse contrato 
não foi renovado. Estamos desde o dia 7 de fevereiro 
sem a transmissão.

Vale ressaltar que, através das ondas curtas, 
era transmitido o Celular do Sertão, um programa de 
recados que recebia informações e participações de 
todos os lugares do Brasil, principalmente do Norte e 
Nordeste. E estamos, neste momento, com esse pre-
juízo nos nossos trabalhos. 

Eu diria que isso está na contramão de tudo o 
que está acontecendo em termos de transparência 
no Senado, porque as ações aqui são transmitidas ao 

vivo pela TV Senado, pela Rádio Senado. Agora, temos 
um passo a mais a ser dado, que é a digitalização dos 
nossos canais em todas as capitais Ao mesmo tempo, 
a gente tem essa notícia de que, para as comunidades 
isoladas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, não há 
mais a transmissão em ondas curtas.

E isso é um prejuízo importante que quero levar 
ao conhecimento do nosso Líder do Governo aqui na 
Casa, que é um Senador do Amazonas, o Senador 
Eduardo Braga. Quero levar também ao conhecimento 
do Senador Walter Pinheiro, que é o Líder do PT no 
Senado e uma pessoa muito atenta a essa questão da 
tecnologia, no sentido de que a gente faça um esforço 
para tentar suprir essa deficiência, porque ficar sem a 
transmissão para as localidades mais isoladas é algo 
– repito – extremamente prejudicial para os parlamen-
tares daquela região. Nós, parlamentares de regiões 
distantes, inóspitas e que somos parlamentares pobres, 
temos de nos valer dos veículos de comunicação para 
levar ao conhecimento de todos os nossos pronuncia-
mentos e as nossas ações aqui no Senado.

Por isso, eu já reafirmo a disposição de procu-
rar o Líder do Governo na Casa, o Senador Eduardo 
Braga, e também o nosso Líder do PT, Senador Walter 
Pinheiro, e levar o assunto também ao conhecimento 
dos demais Senadores dessa região, para que a gente 
procure uma saída no sentido de reaver a programa-
ção em ondas curtas para atingir as localidades mais 
distantes.

Mas, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo 
a tribuna hoje também para informar a este Plenário, 
aos telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio 
Senado que fomos comunicados, ontem à noite, pela 
Ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, que 
o Ministério da Pesca e o Ministério do Meio Ambiente 
autorizaram a prorrogação até 30 de março do bene-
fício do seguro defeso para oito Municípios do Estado 
do Acre. Isso irá beneficiar diretamente milhares de 
famílias de pescadores artesanais nas cidades mais 
atingidas pelas cheias dos rios do Acre, exatamente 
as cidades que tiveram situação de emergência ou 
estado de calamidade reconhecido pela Secretaria 
Nacional de Defesa Civil.

No período de defeso, os pescadores artesanais 
recebem do Governo uma ajuda do Governo em dinhei-
ro, para garantir a alimentação e o sustento das suas 
famílias durante uma época em que, por impedimento 
legal, não podem obter renda da pesca. Nesse perío-
do, as atividades de caça, coleta e pesca esportivas e 
comerciais ficam vetadas ou controladas em diversos 
locais do território nacional.

Esse tempo é estabelecido pelo Ibama, de acor-
do com o tempo em que os crustáceos e os peixes se 
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reproduzem na natureza. Isso é fundamental para a 
preservação das espécies e a utilização sustentável 
dos recursos naturais.

O seguro defeso, no valor de um salário mínimo, 
será estendido até o dia 30 de março nesses oito Mu-
nicípios do Estado do Acre que tiveram situação de 
emergência ou estado de calamidade reconhecidos 
pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. Estes Mu-
nicípios são: Assis Brasil, Brasileia, Manoel Urbano, 
Porto Acre, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena 
Madureira e Xapuri.

Essa prorrogação foi possível pelo entendimento 
do Governo Federal de que o Estado do Acre precisa 
urgentemente de uma ajuda diferenciada para enfren-
tar a pior enchente da sua história. Para isso, está o 
Governo Federal tomando uma série de medidas fun-
damentais, como a liberação de FGTS e o pagamento 
antecipado de benefícios do Bolsa Família.

Quero destacar aqui ainda que essa decisão do 
Governo Federal de prorrogar o período de defeso 
nessa região mais atingida pelas cheias é resultado 
também de um esforço de toda a bancada federal do 
Acre, sob a coordenação do Deputado Taumaturgo 
Lima, que, nos últimos dias, fez várias reuniões com 
vários ministros. E sentimos o esforço de vários minis-
tros, a exemplo da Ministra Ideli Salvatti, do Ministro 
Fernando Bezerra, da Integração Nacional, no sentido 
de tomar as providências necessárias e ajudar na su-
peração das dificuldades que estão sendo encontra-
das hoje nesse pós-enchente em alguns Municípios. 
Outros ainda continuam com o nível do rio bastante 
elevado, como é o caso de Sena Madureira, onde a 
situação é bastante delicada.

Hoje no Acre temos 7.697 pescadores registra-
dos na Superintendência da Aquicultura e Pesca do 
Estado do Acre. Nos oito Municípios que decretaram 
situação de emergência ou estado de calamidade, que 
são Assis Brasil, Brasileia, Manoel Urbano, Porto Acre, 
Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e 
Xapuri, nós temos, nesses Municípios juntos, 2.451 
pescadores cadastrados, ou seja, pelo menos 32% do 
total dos pescadores do Estado do Acre.

Essa decisão anunciada pelo Ministério da Pes-
ca, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente, é 
algo que nos traz um alento importante, porque essas 
famílias de pescadores estavam passando por uma si-
tuação muito difícil porque, nesse período, os pescados 
ficam bem mais escassos, e eles realmente precisam 
dessa ajuda para superar esse momento de dificuldade.

Então, fica essa informação e vai o nosso agra-
decimento especial pela sensibilidade que tiveram a 
Ministra Izabella Teixeira, do Meio Ambiente; o Ministro 
Marcelo Crivella, da Pesca e Aquicultura; o conselho 

deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que 
decidiu, ad referendum, pela extensão do benefício do 
seguro defeso até o dia 30 de março. Também faço um 
agradecimento especial à Ministra Ideli Salvatti, das 
Relações Institucionais, que sempre faz essa mediação 
entre os ministérios e nos ajuda, na medida do possí-
vel, a mobilizar os recursos necessários; e também ao 
Ministro da Integração Nacional, que tem sido muito 
atencioso nas várias audiências que fizemos com ele. 

Com o Ministro Fernando Bezerra, pudemos dis-
cutir bem claramente, primeiro, as ações emergenciais 
de atendimento aos Municípios e ao Estado do Acre 
naquelas áreas mais atingidas pela alagação; num se-
gundo momento, o projeto estratégico de reconstrução 
daquilo que foi destruído. Temos já um diálogo bem 
avançado no sentido de construção de habitações po-
pulares para atender a uma parte, pelo menos aquela 
mais afetada pela enchente.

Teremos ainda amanhã, provavelmente, uma reu-
nião com a Ministra do Planejamento, Miriam Belchior, 
e com o Governador Tião Viana justamente para tratar 
de um passo além no tocante à superação dessa dificul-
dade que o Estado do Acre tem vivido neste momento.

Por todos os aspectos, estendemos também os 
agradecimentos à Presidente Dilma Rousseff, que 
tem sido a comandante maior de todas as ações do 
Governo Federal: colocou muitos homens do Exército, 
colocou helicópteros, colocou as Forças Armadas, o 
Ministério da Defesa, o Exército, a Aeronáutica numa 
ação de colaboração com o Governo do Estado e com 
as prefeituras mais atingidas nesses praticamente 
40 dias de muita, muita dificuldade que tem vivido o 
povo do Acre. Então, o nosso agradecimento e o nos-
so alerta de que estaremos sempre buscando mais 
ajuda e mais recursos. Realmente nós tivemos muita 
destruição, num Estado que já é pobre, que precisa de 
atenção especial do Governo Federal e, agora, está 
muito mais sentido, digamos, com tudo o que enfren-
tou nesse período de enchentes.

Srª Presidente, gostaria de aproveitar também 
os minutos que me restam para fazer uma saudação 
especial ao Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. 
Quero fazer um registro de apoio ao trabalho que a 
Comissão de Juristas instituída pelo Senado entregou, 
ontem, quarta-feira, para modernizar um dos nossos 
principais instrumentos de cidadania: o Código de De-
fesa do Consumidor.

A comissão, formada por especialistas e presidida 
pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça Herman 
Benjamin, apresentou um anteprojeto com propostas 
para atualizar o comércio eletrônico, o superendivida-
mento das famílias e as ações de compras coletivas.
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São temas novos e não abrangidos pela nossa 
legislação em vigor. O comércio da Internet, por exem-
plo, como bem destacou Herman, tem crescido expo-
nencialmente e já movimenta algo em torno de R$30 
bilhões em nosso País.

São milhões de usuários, milhões de transações 
comerciais e muitas possibilidades, envolvendo, tam-
bém, vários problemas. Por isso, torna-se importante 
o debate sobre a possibilidade de modernização das 
atuais regras do Código de Defesa do Consumidor. 
É necessário que a legislação possa acompanhar as 
mudanças nas relações entre consumidores e comer-
ciantes.

O atual Código Brasileiro de Defesa do Consu-
midor é um conjunto de normas estabelecidas para 
proteger os direitos do consumidor, disciplinar as re-
lações e as responsabilidades entre o fornecedor, o 
fabricante de produtos ou o prestador de serviços com 
o consumidor final. O Código estabelece padrões de 
conduta, prazos e penalidades,

Nosso atual texto tem 20 anos e se tornou um 
inegável sucesso, com maturidade e transparência. 
O Código de Defesa do Consumidor é um marco de 
cidadania, porque, como já foi dito, colocou ordem na 
casa nas relações de consumo no Brasil.

É um mecanismo democrático, educativo e mobi-
lizador: com esse instrumento, o consumidor aprendeu 
a lutar por seus direitos.

Imagino como seria a vida do consumidor brasi-
leiro hoje se não existisse aquele organismo de defesa 
do consumidor em cada Estado para a pessoa recorrer 
sempre que o consumidor sentir lesado em relação a 
algum produto.

Como destacamos, o anteprojeto de atualização 
do Código de Defesa do Consumidor pretende atua-
lizar propostas na área de comércio eletrônico; supe-
rendividamento do consumidor; e aperfeiçoamento da 
ação coletiva.

Quero fazer aqui o reconhecimento do Jornal do 
Senado, que publicou, na edição de hoje, uma ampla 
e informativa matéria sobre o assunto e que julgo im-
portante destacar aqui, como informação para o Brasil.

Os principais temas abordados pelos juristas 
na reformulação são o comércio eletrônico, o endi-
vidamento das famílias, a oferta de crédito e os ritos 
processuais.

O necessário debate sobre a criação de uma 
nova seção no Código para cuidar do comércio ele-
trônico terá por objetivo assegurar que as informações 
sobre a identificação do fornecedor sejam mais bem 
detalhadas. A intenção é que as informações sobre o 
vendedor estejam em destaque e facilmente visíveis. 
A proposta também estabelece o direito de receber 

confirmação da transação e corrigir eventuais erros 
na contratação a distância.

Isso será fundamental para evitar, por exemplo, 
que a falta de informação sobre as empresas dificulte a 
possibilidade de o consumidor fazer valer seus direitos.

O Código de Defesa do Consumidor, hoje, diz 
que o consumidor pode trocar o produto ou exigir o 
cancelamento da compra no prazo de sete dias após 
a entrega, se o produto não atender suas expectativas. 
No entanto, devido à falta de informações claras sobre 
a empresa, como o endereço físico e o telefone das 
empresas nos sites, muitos consumidores não sabem 
o que fazer ou a quem dirigir na hora de fazer a sua 
reclamação. Eles encontram esse obstáculo, perdem 
o prazo estabelecido e, de certa forma, ficam impedi-
dos de apresentar sua queixa e sua reclamação em 
tempo hábil. E acabam perdendo um direito que lhes 
é assegurado.

Outro ponto importante do anteprojeto propõe 
que o fornecedor de produtos e serviços não possa 
enviar spams e mensagens eletrônicas que não tenham 
sido pedidas a consumidores que não sejam clientes. 
E pretende ainda impedir que essas mensagens se-
jam enviadas a consumidores que tenham expressado 
sua recusa diretamente ou em cadastros de bloqueio.

A proposta do novo Código estabelece uma pro-
teção ao consumidor contra abusos por parte do for-
necedor. Isso seria feito por meio de uma previsão de 
pena de suspensão e proibição de utilizar o comércio 
eletrônico ao fornecedor que for reincidente em práti-
cas abusivas contra consumidores.

Já na área de prevenção ao superendividamento 
do consumidor, destacamos medidas como a proibi-
ção de promover publicidade de crédito com referência 
a “crédito gratuito”, “sem juros”, “sem acréscimo”, ou 
com “taxa zero”. São expressões, que, sabemos, não 
traduzem a realidade, uma vez que, em muitos casos 
os juros do produto “sem juros” já estão embutidos no 
preço apresentado ao consumidor.

Outro mecanismo de defesa pretende estabe-
lecer a figura do assédio de consumo. Esse assédio 
seria caracterizado pela pressão do vendedor ou do 
site para que o cidadão mais vulnerável, em especial 
o cidadão idoso, o analfabeto, ou o doente, contrate 
o fornecimento de um produto, serviço ou crédito, em 
especial na compra a distancia, seja por meio eletrô-
nico ou por telefone, ou se envolvendo em prêmios. 
São todas chamadas propagandas enganosas que 
acabam gerando desconforto para consumidores me-
nos informados.

Outro ponto importante é a discussão sobre o 
endividamento exagerado das famílias, uma preocupa-
ção que deve ser constante, porque não há progresso 
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se não houver poupança. E esse tipo de excesso de 
propaganda leva a um endividamento que é extrema-
mente prejudicial para as famílias.

Como bem lembrou o presidente da Comissão 
de Juristas, o Ministro do STJ Herman Benjamin, nos 
últimos dez anos, 40 milhões de brasileiros passaram 
a ter acesso a contas bancárias e cartões de crédito, 
o que abriu portas para um endividamento exagerado 
também.

Uma das propostas prevê um procedimento de 
conciliação, para estimular a repactuação das dívidas 
dos consumidores em audiências e tentar um acordo 
com todos os credores antes de a ação judicial ser 
iniciada.

Então, diante desses aspectos todos, quero sau-
dar aqui esse dia especial, esse dia de defesa do direi-
to do consumidor e, ao mesmo tempo, dizer do nosso 
compromisso, como Senadores da República, para 
fazermos também essa reflexão sobre a proteção da 
família brasileira a esse risco permanente, a essa ex-
posição ao superendividamento; e fundamentalmente 
fazer valer sempre o direito que os nossos consumi-
dores têm, dele nem sempre usufruindo por conta de 
desinformação.

Para finalizar, Srª Presidente, gostaria de pedir a 
gentileza de que este texto fosse transcrito na íntegra, 
para que possamos em outros momentos voltar a essa 
reflexão, na medida em que o anteprojeto venha a se 
transformar em um projeto em tramitação nesta Casa, 
e possamos emitir maior juízo de valor a respeito. 

Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SENADOR ANIBAL DINIZ.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, telespectadores da TV Senado e ouvintes 
da Rádio Senado

Hoje, dia 15 de março, Dia Mundial dos Direitos 
do Consumidor, quero fazer um registro de apoio ao 
trabalho que a comissão de juristas instituída pelo Se-
nado entregou, ontem, quarta-feira, para modernizar 
um dos nossos principais instrumentos de cidadania; 
o Código de Defesa do Consumidor.

A comissão, formada por especialistas e presidida 
pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça Herman 
Benjamin, apresentou um anteprojeto com propostas 
para atualizar o comércio eletrônico, o superendivida-
mento das famílias e as ações de compras coletivas.

São temas novos e não abrangidos pela nossa 
legislação em vigor. O comércio da Internet, por exem-
plo, com bem destacou Herman, tem crescido expo-
nencialmente e já movimenta R$ 30 bilhões.

São milhões de usuários, milhões de transações 
comerciais e de possibilidades, envolvendo, também, 
vários problemas. Por isso, torna-se importante o de-
bate sobre a possibilidade de modernização das atuais 
regras do código. É necessário que a legislação possa 
acompanhar as mudanças nas relações entre consu-
midores e comerciantes.

O atual Código Brasileiro de Defesa do Consu-
midor é um conjunto de normas estabelecidas para 
proteger os direitos do consumidor, disciplinar as re-
lações e as responsabilidades entre o fornecedor, o 
fabricante de produtos ou o prestador de serviços com 
o consumidor final. O código estabelece padrões de 
conduta, prazos e penalidades,

Nosso atual texto tem 20 anos e se tornou um 
inegável sucesso, com maturidade e transparência. 
O Código de Defesa do Consumidor é um marco de 
cidadania, porque, como já disseram, “colocou ordem 
na casa nas relações de consumo”.

É um mecanismo democrático educativo e mobi-
lizador: com esse instrumento, o consumidor aprendeu 
a lutar por seus direitos.

Como destacamos, o anteprojeto de atualização 
do Código de Defesa do Consumidor pretende atua-
lizar propostas na área de comércio eletrônico; supe-
rendividamento do consumidor; e aperfeiçoamento da 
ação coletiva.

Quero fazer aqui o reconhecimento do Jornal do 
Senado, que publicou na edição de hoje uma ampla e 
informativa matéria sobre o assunto e que julgo impor-
tante destacar aqui, como informação para todo o Brasil.

Os principais temas abordados pelos juristas 
na reformulação são o comércio eletrônico, o endi-
vidamento das famílias, a oferta de crédito e os ritos 
processuais.

O necessário debate sobre a criação de uma nova 
seção no código para cuidar do comércio eletrônico 
terá por objetivo assegurar que as informações sobre 
a identificação do fornecedor. A intenção é que as in-
formações sobre o vendedor estejam em destaque e 
facilmente visíveis. A proposta também estabelece o 
direito de receber confirmação da transação e corrigir 
eventuais erros na contratação a distância.

Isso será fundamental para evitar, por exemplo, 
que a falta de informação sobre as empresas dificul-
tem a possibilidade de o consumidor fazer valer seus 
direitos.

O Código de Defesa do Consumidor, hoje, diz 
que o consumidor pode trocar o produto ou exigir o 
cancelamento da compra no prazo de sete dias após 
a entrega, se o produto não atender suas expectati-
vas. No entanto, devido à falta de informações claras 
sobre a empresa, como o endereço físico e o telefo-
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ne das empresas no sites, muitos consumidores não 
sabem o que fazer ou a quem dirigir sua reclamação. 
Eles encontram esse obstáculo, perdem o prazo para 
a queixa e, com isso, perdem também um direito legal.

Outro ponto importante do anteprojeto propõe 
que o fornecedor de produtos e serviços não possa 
enviar spams e mensagens eletrônicas que não tenham 
sido pedidas a consumidores que não sejam clientes. 
E pretende ainda impedir-féssas mensagens sejam 
enviadas a consumidores que tenham expressado 
sua recusa diretamente ou em cadastros de bloqueio.

A proposta do novo código estabelece uma pro-
teção ao consumidor contra abusos por parte do for-
necedor. Isso seria feito por meio de uma previsão de 
pena de suspensão e proibição de utilizar o comércio 
eletrônico ao fornecedor que for reincidente em práti-
cas abusivas contra consumidores.

Já na área de prevenção ao superendividamento 
do consumidor, destacamos medidas como a proibi-
ção de promover publicidade de crédito com referência 
a “crédito gratuito”, “sem juros”, “sem acréscimo”, ou 
com “taxa zero”. São expressões, que, sabemos, não 
traduzem a realidade, uma vez que, em muitos casos 
os juros do produto “sem juros” já estão embutidos no 
preço apresentado ao consumidor.

Outro mecanismo de defesa pretende estabe-
lecer a figura do assédio de consumo. Esse assédio 
seria caracterizado pela pressão do vendedor ou do 
site para que o cidadão mais vulnerável, em especial 
o cidadão idoso, o analfabeto, ou o doente contrate o 
fornecimento de um produto, serviço ou crédito, em 
especial na compra à distancia, seja meio eletrônico 
ou por telefone ou se envolver prêmios.

Outro ponto importante é a discussão sobre o 
endividamento exagerado das famílias, uma preocu-
pação que deve ser constante.

Como lembrou o presidente da comissão de ju-
ristas e ministro do STJ, Herman Benjamin, nos últi-
mos dez anos, 40 milhões de brasileiros passaram a 
ter acesso a contas bancárias e cartões de crédito, o 
que abriu portas para um endividamento exagerado.

Uma das propostas prevê um procedimento de 
conciliação, para estimular a repactuação das dívidas 
dos consumidores em audiências e tentar um acordo 
com todos os credores antes da ação judicial ser ini-
ciada.

Senhoras senadoras, senhores senadores,
São muitas as propostas para atualizar o Código 

de Defesa do Consumidor.
Na área de aperfeiçoamento da ação coletiva 

queremos destacar uma medida que devera proteger 
um grande número de cidadãos, em todo o território 
nacional.

Para isso, o texto estabelece que, quando o dano 
provocado por empresário atingir consumidores em 
todo o país, as decisões judiciais para ações coletivas 
também valham em todo o todo o país. Essas ações 
coletivas, por sua vez, teriam um julgamento mais ágil, 
o que evitaria que milhares de litígios fossem julgados 
individualmente.

Sr. Presidente, em 1988, a Constituição Brasilei-
ra determinou que o Congresso Nacional elaborasse 
um Código de Defesa do Consumidor para garantir, 
na forma da lei, como seriam defendidos os interes-
ses dos consumidores e como esses consumidores 
poderiam ter os meios necessários para a prevenção 
e reparação de danos que pudessem ocorrer nas re-
lações de consumo.

Lembramos que o atual código, sancionado em 
1990, além de proporcionar maturidade nas relações 
de consumo, preserva o desenvolvimento das ativida-
des econômicas do País.

Antes dele, a legislação disponível resguardava 
os direitos do consumidor com limitações. O mais co-
mum era comprar um produto de qualidade questioná-
vel e, ao prestar qualquer tipo de queixa, ainda correr 
o risco de ouvir ofensas.

Mas esse tempo passou. Hoje, temos de perce-
ber que um novo tempo já começou.

O novo comportamento do consumidor, nos últi-
mos anos, obrigou as empresas a tomarem decisões 
e ações para se adaptarem aos novos tempos. As 
empresas ampliaram o diálogo com a outra ponta da 
cadeia produtiva, o consumidor, para a própria sobre-
vivência do seu negócio.

Agora, está sob nossa responsabilidade a dis-
cussão de uma modernização desse importante instru-
mento social. Temos de procurar o debate cuidadoso, 
se decidirmos por alterações, e fazer uma atualização 
do Código de Defesa do Consumidor que não permi-
ta riscos de nenhum retrocesso ou que sofra inter-
venções que possam refletir interesses econômicos 
pouco técnicos.

Como integrante da Comissão de Meio Ambien-
te, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
na qual as sugestões para o novo Código de Defesa 
do Consumidor deverão ser votadas em caráter ter-
minativo, quero aqui destacar e elogiar a decisão do 
nobre presidente do colegiado, senador Rodrigo Rol-
lemberg, de dar prioridade à discussão dessas pro-
postas de reformulação. Quero, ainda, reforçar nossa 
inteira disposição de contribuir o máximo e o melhor 
possível para fortalecer ainda mais esse conjunto de 
dispositivos que mudou a consciência do direito e, por 
isso, deu ao cidadão mais ferramentas para apoderar-
-se de seus direitos fundamentais.
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Era o registro que eu queria fazer.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Caro Senador Aníbal Diniz, a sua solicitação 
será atendida na forma regimental.

Também queria lhe dizer do acerto da prorro-
gação do seguro defeso, tão importante para o Acre, 
que foi tão gravemente atingindo pela enchente, que 
comoveu o País e também despertou solidariedade.

A Ministra Ideli Salvatti, hoje na articulação ins-
titucional e política, foi Ministra da Pesca e, por ser de 
um Estado grande produtor na área, conhece bem o 
drama que os pescadores vivem, especialmente na-
quela região que V. Exª representa tão bem aqui no 
Senado, que é o Acre.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Para falar como orador inscrito, o Senador 
Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores que compõem 
esta Casa, aqueles que nos escutam no Piauí, no 
Brasil, no nosso Nordeste, presto aqui também a mi-
nha solidariedade, através do Senador Anibal Diniz, a 
todos os nossos irmãos e irmãs do Acre, Estado pelo 
qual tenho o maior carinho e respeito. Espero que pos-
samos não ter mais chuvas e ter da parte do Gover-
no Federal todo o apoio ao Estado e aos Municípios 
para que possam não só atender emergencialmente, 
como foi dito aqui, mas reparar os danos causados 
e, enfim, garantir, inclusive, medidas preventivas, que 
são importantes.

Quero também dizer que hoje eu havia combina-
do de estar com o Senador Eduardo Suplicy em um 
pronunciamento que ele faria sobre uma situação no 
Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí. E coin-
cidiu de eu estar numa audiência, que se estendeu, 
e, quando cheguei, ele já havia concluído seu pronun-
ciamento. Mas assinei com ele um documento em que 
nos dirigimos – eu havia feito antes – à própria Presi-
dente da República para que ela e também a Ministra 
Izabella, do Meio Ambiente, possam tratar de modo 
especial de uma situação que estamos vivendo no 
Parque Nacional Serra da Capivara.

A Drª Niéde Guidon é uma arqueóloga, uma pes-
soa por quem temos todo o carinho. Nascida em São 
Paulo, no momento em que tinha convites para tantos 
lugares do mundo, inclusive para a França e para a 
Inglaterra, tomou a decisão de ser uma pioneira nos 
estudos e pesquisas nessa região do Parque Nacio-
nal Serra da Capivara. Ali, graças ao esforço dela e de 

tantos outros pesquisadores e estudiosos e também 
graças ao apoio da própria Petrobras, ainda no governo 
do Presidente Fernando Henrique, foi considerado um 
patrimônio nacional; logo em seguida, um patrimônio 
ambiental mundial e, mais recentemente, um Patri-
mônio da Humanidade. Então, é algo que precisa ser 
tratado com todo o carinho.

Ela registra que vem tendo dificuldades de dar 
andamento ao projeto lá. Por isso, ela pede socorro, e 
nós estaremos juntos nessa direção: o Ministério do 
Meio Ambiente, o Instituto Chico Mendes e a própria 
Presidente da República.

Portanto, assinei, com o Senador Suplicy, um 
documento e eu quero aqui agradecer a ele, que é de 
São Paulo, mas tem sensibilidade, como Senador, com 
o Brasil inteiro para que possamos ter isso.

Eu já havia solicitado uma agenda com a Ministra 
Izabella, com o Dr. Rômulo, do Instituto Chico Mendes, 
com a Drª Niède, com a Fumdham (Fundação Museu 
do Homem Americano), enfim, com toda a equipe, pois 
queremos encontrar uma alternativa que permita as 
condições dos programas que estão em andamento.

Ali nós temos, Senadora Ana Amélia, um trabalho 
social espetacular com a população que habita aquela 
região. Há algumas pessoas que foram colocadas e 
qualificadas para viverem dentro do parque; há outras 
que vivem no entorno do parque e, por seu trabalho, 
com a produção do mel, com a produção de argila, 
conseguem fazer um artesanato que hoje é vendi-
do para o mundo inteiro, gerando um crescimento. É 
considerado um dos parques mais bem cuidados do 
Brasil e do mundo.

Para registrar aqui, numa frase simples, o que 
o Parque Nacional da Serra da Capivara representa, 
basta dizer que é a maior biblioteca da pré-história do 
Planeta. Nós temos ali cerca de 800 salas – vamos 
chamar assim cada sítio arqueológico –, com inscrições 
rupestres, com mensagens dos nossos antepassados, 
registrando a presença humana, reconhecida hoje por 
cientistas dos cinco continentes, há cerca de 50 mil 
anos. Já há estudos apontando até mais do que isso.

Vejam que isso significa uma mudança da própria 
história da humanidade. Havia um conceito de que os 
primeiros homens teriam chegado às Américas através 
do estreito de Bering. 

O que se coloca é uma nova tese defendida de 
que, em algum momento, no Planeta, teria ocorrido um 
fenômeno que causou a ruptura entre esta parte das 
Américas e a África. Se pegarmos o mapa do Brasil e 
compararmos com o da África, veremos que isso dá 
uma força muito grande a essa tese, principalmente 
pela presença ali de animais que não são comuns no 
Brasil, como rinoceronte, tatu gigante, tigres de den-
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tes de sabre e um conjunto de animais e aves cujos 
restos são encontrados naquela região. Então, quero 
aqui, com estas palavras, chamar a atenção do Brasil 
a fim de garantir as condições de trabalho na Serra 
da Capivara. 

E fico feliz em poder falar de outro tema aqui, com 
a presença de V. Exª na Presidência desta sessão do 
Senado, Senadora Ana Amélia. Quero dizer o quanto 
fiquei animado, esses dias, com duas decisões em 
nosso País. A primeira delas em relação à não ven-
da de bebida alcoólica nos jogos da Copa do Mundo.

Eu acho que, por tudo aquilo que aprendemos 
nesses dias, o Brasil tem uma tradição adotada pelos 
Estados e pelos Municípios e abraçada pelo Governo, 
já há bastante tempo, da não venda de bebida. Havia a 
tradição de venda nos estádios, mas isso foi alterado. 
Por quê? Porque a história demonstrou muitos inci-
dentes em que essa era uma das causas. Já se dizia, 
àquela época, que não era a única. 

Sabemos que o futebol é uma paixão e, como 
toda paixão, leva as pessoas, muitas vezes, ao emo-
cional. E acredito que esse emocional, com uma dose 
a mais, certamente leva a situações mais perigosas. 
Houve casos em que pessoas perderam a vida ou fi-
caram feridas. E, ao avaliar as causas, nas investiga-
ções, observou-se que usuários de bebidas alcoólicas 
tinham sido os responsáveis.

Então, vejam, no momento em que o Brasil, a terra 
do futebol, recebe o mais importante evento esportivo 
nessa área, no momento em que temos a condição de 
mostrar o Brasil ao mundo, por meio desse belo es-
petáculo, não apenas no futebol, mas casando com 
a revelação do Brasil que vai muito além do futebol, 
do carnaval, o Brasil em desenvolvimento, o Brasil de 
um povo ordeiro, ao contrário da imagem que muitas 
vezes se apresenta para o mundo, o Brasil como o 
país de um povo que tem uma cultura espetacular, 
belas áreas de turismo, enfim... No momento em que 
temos tudo isso, temos condições de, como em outras 
partes do mundo, ter um ambiente saudável, adequa-
do para que famílias, pessoas de todas as gerações, 
crianças, jovens, idosos, pessoas com deficiência, en-
fim, compareçam aos estádios de futebol e ali curtam 
um bom espetáculo. Depois do espetáculo, cada um 
ao seu modo, em ambientes adequados, em bares e 
restaurantes, poderá comemorar, mas evitando que 
isso aconteça no momento de aglomeração, em que 
certamente a segurança e o controle são sempre algo 
mais delicado e complexo.

Eu quero dizer da minha alegria em relação a 
todos que se empenharam nessa direção: nosso Mi-
nistro do Esporte, Aldo Rebelo, o Relator na Câmara 
Federal e todas as bancadas e lideranças que ali ma-

nifestaram essa posição, da mesma forma, o Governo, 
a Presidente da República, Dilma Rousseff e toda a 
sua equipe, a CBF e a própria Fifa, que compreendeu 
a necessidade de a imagem do Brasil ser apresentada 
de forma bem diferente.

E outra foi a posição da Anvisa, que proibiu o ci-
garro feito com misturas com o objetivo claro de atrair 
uma geração mais jovem, uma geração de crianças e 
adolescentes, ou seja, uma idade em que as pessoas 
são mais vulneráveis.

Depois de tudo aquilo em que trabalhamos duran-
te o ano passado inteiro, visitando países, visitando os 
Estados brasileiros, conversando com cientistas, com 
profissionais da saúde e da assistência social, com 
as comunidades terapêuticas, com as igrejas, com as 
lideranças de assistência social, compreendemos que 
a venda do cigarro com misturas, como a menta, por 
exemplo, gera uma atratividade que aumenta, amplia 
o consumo, principalmente numa idade inadequada.

Havia estudos, feitos com cerca de 17 mil jo-
vens, que apontavam exatamente o risco que corría-
mos caminhando nessa direção. Acho que a medida 
tomada considerou que se trata de um mercado, um 
negócio – é assim que tem de ser encarado – e criou 
uma transição que permite a venda do estoque do que 
já foi produzido. A partir daí, haverá uma adaptação.

Então, creio que a medida corajosa, polêmica – 
sei – da Anvisa tem de ser realçada. 

Como presidi a Subcomissão que tratou da po-
lítica de álcool, crack e outras drogas, que teve V. Exª 
como Relatora, não poderia deixar de aqui, hoje, res-
saltar a importância dessas decisões do nosso País.

Acredito que temos ainda que elaborar um con-
junto de novas alterações. 

Senadora Ana Amélia, tenho certeza de que V. Exª 
tem recebido, do Rio Grande do Sul e de outros Esta-
dos, a preocupação lançada por alguns profissionais 
da área terapêutica com a forma do edital, da portaria 
que trata das condições do convênio com o Ministé-
rio da Saúde. Apesar de todo o debate que fizemos, 
ainda existem amarras que dificultam a atuação das 
comunidades terapêuticas.

Então, acredito que ainda temos de melhorar.
Trago aqui um depoimento que muito me emo-

cionou, por duas razões: primeiro, pelas possibilidades 
da tecnologia que temos; segundo, pelo trabalho, pelo 
papel da comunidade terapêutica.

Na última sexta-feira, estive, com o Governador do 
Estado, o Secretário da Educação e várias lideranças 
do meu Estado, na Fundação Luz e Vida e na Funda-
ção da Paz, em Teresina. Em uma fazendo do interior, 
na zona rural, localizada na comunidade conhecida 
como Cacimba Velha, uma unidade de tratamento de 
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dependentes químicos realizou uma aula inaugural de 
ensino técnico – haverá para ensino superior – para 
alunos que, por conta da dependência química, abando-
naram os estudos e tiveram que entrar em tratamento. 
Ali eles podem, em um misto de ensino a distância e 
presencial, prosseguir seus estudos. Alguns, inclusive, 
que nunca tiveram oportunidade de estudar, vão poder, 
nesse modelo, fazer cursos de curta duração, de 160 
horas, de 200 horas, até 800 horas. 

Vejam, transmitida de Curitiba. Diretor do Insti-
tuto Paraná de Educação, nesse modelo de ensino a 
distância, o Etec, a transmissão de uma aula, lá de 
Curitiba, captada por uma torre que só servia para 
transmitir o sistema Antares, que é o sistema de te-
levisão do Piauí, transmite para outras regiões aulas 
nessa modelagem. Então, a gente pode assistir ali a 
uma aula nesse modelo.

Vejam o quanto que a gente pode com isso. En-
tão, o meu Estado, devo dizer, é hoje um dos Estados 
mais avançados na área do ensino a distância. É com 
base nessa modalidade que nós temos hoje a presen-
ça da educação técnica e superior e pós-graduação 
em 47 regiões do Estado, com universidade estadual, 
com universidade federal em algumas, o instituto fe-
deral e com faculdades e a Universidade do Vale do 
São Francisco e Parnaíba. 

Mas, vejam, a partir de cada polo desses, nesse 
modelo, poder transmitir para cidades pequenas, cida-
des como Alegrete do Piauí - é isso que me encanta, 
poder ter ali o meu sonho, o ciclo completo da educa-
ção. Você, numa cidade de 4.500 habitantes, na ver-
dade uma pequena cidade com a cultura estritamente 
rural, ali os alunos poderem fazer Administração, os 
professores poderem se qualificar em Matemática, 
com todos os professores com doutorado, num modelo 
que transmite de Teresina ou de qualquer universidade 
onde se compra o curso. Por exemplo, Santa Catarina 
transmite para Esperantina o curso de Ciências Con-
tábeis no modelo da universidade aberta.

Então, em Alegrete do Piauí, poder fazer pré-es-
colar, ensino fundamental, ensino médio, Etec, nesse 
modelo de ensino técnico, ensino superior e pós-gra-
duação, é algo que considero fantástico e acho que é a 
grande matriz para as mudanças do meu Estado. E ver 
isso numa unidade de tratamento de dependente quí-
mico me enche de mais emoção ainda. Lá está sendo 
implantado curso técnico em tratamento de dependente 
químico, e profissionais serão qualificados para isso. 

Nós vimos que muitos que atuam nessa área são 
ex-dependentes. Agora, imaginem um ex-dependente 
com a devida qualificação. Eles vão aprender gestão de 
negócios, como também o curso voltado, por exemplo, 
para a organização de eventos.

Enfim, são vários cursos que estão sendo imple-
mentados. É uma unidade belíssima. Foi implantada 
quando eu era governador – tenho um carinho muito 
grande – numa parceria público-privada. E fico feliz em 
ver que estamos avançando.

E V. Exª tem uma importante contribuição para o 
seu Estado e para o nosso País.

Era isso. Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 

– Caro senador Wellington Dias, com esse aprendiza-
do que, ao longo da Subcomissão para dependência 
química, tivemos, a mim não restou nenhuma dúvida 
sobre a importância das comunidades terapêuticas 
no processo de inclusão de tratamento das pessoas 
dependentes.

Concordo com V. Exª, e conte comigo para que 
a gente possa derrubar as arestas burocráticas para 
uma compreensão melhor disso.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Vamos estar juntos.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Elas não são áreas de saúde. São áreas sociais.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 
concordo.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Áreas de inclusão, de educação agora. 

Também como V. Exª, fico muito feliz por ter tra-
balhado nisso e que o EaD, Ensino a Distância, este-
ja sendo aplicado para ampliar a reinserção desses 
dependentes à vida e ao trabalho. A única maneira 
de verdadeira cidadania é pelo trabalho, pela recupe-
ração da autoestima, pela valorização do ser humano 
na sua integralidade.

Então, cumprimento tudo que o Piauí vem fazen-
do nessa direção. E não tenha dúvida de que no meu 
Estado também as comunidades terapêuticas têm um 
papel muito relevante. Vamos trabalhar juntos para re-
solver esse problema.

Para sua informação, também tivemos uma au-
diência pública sobre a questão educacional a respei-
to de como está crescendo, no Brasil, esse Ensino a 
Distância.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sim.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – O que, de certa forma, democratiza, especial-
mente nas áreas técnicas e no ensino superior, sendo 
extremamente produtivo e saudável para um país que 
precisa investir tanto em educação.

Então, cumprimentos a V. Exª pelo pronuncia-
mento.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Agradeço a V. Exª.
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Só para lhe informar, nesse modelo é possível – 
o meu Estado quer já em 2013, era para ser este ano, 
mas houve um atraso – alcançar 100% dos Municípios, 
224 Municípios com o ciclo completo da educação.

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

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – A 
mão de obra que é qualificada, o profissional, a pessoa 
com mais conhecimento tem a chance de ficar ali no 
local onde está. Muitas vezes, você sai para estudar na 
capital, numa cidade maior, você ganha, porque você 
ganha uma formação. Mas, normalmente, ali já começa 
a namorar, daqui a pouco se casa, arranja um emprego 
e não volta mais para o seu habitat natural. Esse mo-
delo faz, na minha visão, uma grande transformação.

Parabéns. Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigada, Senador Wellington Dias.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – O Senado Federal recebeu o seguinte Aviso do 
Ministro de Estado de Minas e Energia:

– Nº 17, de 8 de março de 2012, por meio do qual 
solicita dilatação do prazo para envio da resposta 
ao Requerimento nº 1.475, de 2011, de informa-
ções, de autoria do Senador Aécio Neves.

Cópia do Aviso foi encaminhada ao Requerente.
O requerimento ficará na Secretaria-Geral da 

Mesa aguardando as informações solicitadas. 
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – O Senado Federal recebeu os seguintes Avisos 
do Ministro de Estado de Minas e Energia:

– Nº 21, de 14 de março de 2012, em resposta ao 
Requerimento nº 1.444, de 2011, de informações, 
de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin; 

– Nº 22, de 13 de março de 2012, em resposta ao 
Requerimento nº 1.349, de 2011, de informações, 
de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin. 

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
à Requerente.

Os requerimentos vão ao arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº 49, de 14 
de março de 2012, do Ministro de Estado dos Trans-
portes, Paulo Sérgio Passos, em resposta ao Reque-
rimento nº 981, de 2011, de informações, de autoria 
do Senador João Vicente Claudino. 

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao Requerente. 

O requerimento vai ao arquivo. 
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – A Presidência recebeu o Aviso nº 16, de 2012
(nº 44/2012, na origem), do Tribunal de Contas da 
União, que encaminha cópia do Acórdão nº 1.289, de 
2012, bem como dos respectivos Relatório e Voto que 
o fundamentam, referente à auditoria realizada na Fun-
dação Universidade de Brasília – FUB, com o objetivo 
de verificar possíveis acumulações ilegais de cargos 
públicos e de pagamentos remuneratórios acima do 
teto constitucional (TC 011.826/2009-2).

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 44-SESES-TCU-2ª CÂMARA

Brasília, 6 de março de 2012

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-

to, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo 
nº TC 011.826/2009-2, pela 2ª Câmara desta Corte 
na Sessão Ordinária de 6/3/2012, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, – Augusto Nardes, Presidente.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – O Aviso nº 16, de 2012, vai à Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 155, DE 2012

Solicita informações ao Exmo. Ad-
vogado Geral da União sobre contratos 
realizados entre indígenas da Amazônia e 
empresas estrangeiras.

Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da Consti-
tuição Federal, combinado com os arts. 215 e 216, do 
Regimento Interno do Senado Federal, em razão da 
ampla divulgação, pela imprensa, informando que os 
índios Munducuru venderam no município de Jacare-
acanga (PA) a uma empresa estrangeira – Celestial 
Green Ventures – direitos sobre uma área com 16 ve-
zes o tamanho da cidade de São Paulo, tendo como 
objeto do contrato a garantia à empresa compradora 
de benefícios sobre a biodiversidade, além de acesso 
irrestrito ao território indígena, sejam solicitadas ao 
Exmo. Senhor Advogado Geral da União, as seguin-
tes informações:

A Advocacia Geral da União – AGU tem conheci-
mento de contratos firmados entre indígenas e empre-
sas estrangeiras em Jacareacanga, ou qualquer outro 
município em qualquer Estado brasileiro?

No caso específico, noticiado pela imprensa. 
A AGU tem ou teve acesso a esse(s) contrato(s), no 
qual índios da etnia mundurucu, do estado do Pará, 
teriam vendido direitos sobre área em plena floresta 
amazônica? Caso positivo enviar cópia integral, dos 
referidos contratos;

A AGU tomou ou irá tomar providências para in-
vestigar a existência, ou não, desse contrato ou con-
tratos, se existirem?

Quais são as providências adotadas pela AGU 
em relação a contratos de cessão de direitos da bio-
diversidade ou que utilizam áreas de proteção ou re-
servas indígenas?

A Empresa Celestial Green Ventures tem algum 
processo no qual a União seja parte, em qualquer pólo?

Justificação

As questões relativas à proteção do meio ambien-
te e as formas de ser realizar a compensação ambien-
tal da poluição produzida por grandes conglomerados, 
empresas públicas e privadas, agricultores dentre outras 
atividades que tenham potencial poluidor são assuntos 

recentes dentro da temática da preservação ambiental 
e proteção da floresta amazônica.

Nesse contexto, há menos de uma década surgiu 
como grande solução para grandes conglomerados 
empresariais a formalização de contratos de venda 
para aquisição de créditos de carbono sustentando, 
inclusive, a preservação de florestas que ainda contam 
com grande biodiversidade, fazendo com que fossem 
compensados os índices de gás carbônico advindos 
das atividades produtivas de empresas de diversas 
partes do mundo.

Começou-se, a partir daí uma corrida dessas 
empresas por países que ainda contam com grandes 
reservas biológicas em seus territórios, aumentando 
ainda mais a cobiça internacional sobre as florestas 
existentes, e, nesse contexto, está também inserida a 
floresta amazônica.

A partir disso, foram publicadas recentemente 
diversas matérias em jornais de circulação nacionais 
noticiais acerca de contratos para aquisição de crédi-
tos de carbono firmados entre empresas estrangeiras 
e indígenas de diversas etnias que habitam a floresta 
amazônica.

Segundo os relatos constatados já se somam mais 
de 30 contratos firmados no Brasil por tais etnias em 
que entre suas cláusulas estão previstas a cessão de 
direitos dos indígenas sobre as terras que habitam por 
períodos demasiadamente longos sem haver prazos 
concretos para qualquer pagamento a título de contra-
prestação das obrigações assumidas pelos indígenas.

Tal situação deixa os indígenas dessas etnias 
sem possibilidade de explorar de acordo com suas 
crenças e costumes a biodiversidade presente na flo-
resta amazônica, deixando-os em um curto espaço de 
tempo sem possibilidades muitas vezes de sobrevivên-
cia como preconizam os seus costumes.

Isso abre margem para especulações de que há 
apenas uma ilusão de que tais empresas estejam inte-
ressadas em adquirir apenas crédito de carbono, pois 
em algumas cláusulas aparece, inclusive, a perda do 
domínio das terras dos indígenas, deixando-as livres 
para entrada de estrangeiros que compram, suposta-
mente, os créditos de carbono a título de compensação 
da poluição ambiental.

Desta forma, o que se cogita é em uma clara 
possibilidade para que grupos e pesquisadores es-
trangeiros possam adentrar o país e praticar crimes 
relacionados à biodiversidade natural do nosso país, 
sem o consentimento de órgãos públicos competentes, 
desrespeitando a soberania nacional defendida firme-
mente pela República Federativa do Brasil.

E mais ainda, há claro desrespeito à Constituição 
Federal de 1988 e às normas vigentes no código civil 
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brasileiro, o qual rege a formalização de contratos ci-
vis em território nacional e impõe uma série de regras 
para a validade e eficácia desses documentos.

Portanto, faz-se necessário estudar e regulamen-
tar a questão da venda e compra de créditos de carbo-
no no país para que interesses públicos primordiais e 
fundamentais sejam preservados, como a exploração 
e preservação da biodiversidade nacional.

Sala das Sessões, 15 de março de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin.

(À Mesa, para decisão)

REQUERIMENTO Nº 156, DE 2012

Solicita informações ao Exmo. Ministro 
do Meio Ambiente – MMA sobre contratos 
realizados entre indígenas da Amazônia e 
empresas estrangeiras.

Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da Consti-
tuição Federal, combinado com os arts. 215 e 216, do 
Regimento Interno do Senado Federal, em razão da 
ampla divulgação, pela imprensa, informando que os 
índios Munducuru venderam no município de Jacare-
acanga (PA) a uma empresa estrangeira – Celestial 
Green Ventures – direitos sobre uma área com 16 ve-
zes o tamanho da cidade de São Paulo, tendo como 
objeto do contrato a garantia à empresa compradora 
de benefícios sobre a biodiversidade, além de acesso 
irrestrito ao território indígena, sejam solicitadas ao 
Exmo. Senhor Ministro do Meio Ambiente, as seguin-
tes informações:

O Ministério do Meio Ambiente – MMA tem co-
nhecimento de contratos firmados entre indígenas e 
empresas estrangeiras em Jacareacanga, ou qualquer 
outro município em qualquer Estado brasileiro?

No caso específico, noticiado pela imprensa, os 
contratos são de conhecimento desse Ministério, os 
quais indígenas da etnia mundurucu do estado do Pará 
teriam vendido direitos sobre área em plena floresta 
amazônica? Caso positivo enviar cópia integral, dos 
referidos contratos;

O MMA seria responsável por acompanhar e in-
termediar o estabelecimento dos termos desses tipos 
de contrato civil, se existirem?

Existem contratos desse tipo registrados no MMA, 
ou qualquer órgão de sua estrutura? Ou que o MMA 
tenha conhecimento formal ou esteja informado ofi-
cialmente de sua existência?

Quais são as providências tomadas por esse 
Ministério em relação a esses contratos de cessão de 
direitos da biodiversidade?

A Empresa Celestial Green Ventures tem algum 
contrato, convênio ou qualquer atividade comercial e/
ou de serviços com o MMA?

A Empresa Celestial Green Ventures tem 
processo(s) protocolado(s) junto ao MMA, versando 
qualquer assunto?

Justificação

As questões relativas à proteção do meio ambien-
te e as formas de ser realizar a compensação ambien-
tal da poluição produzida por grandes conglomerados, 
empresas públicas e privadas, agricultores dentre outras 
atividades que tenham potencial poluidor são assuntos 
recentes dentro da temática da preservação ambiental 
e proteção da floresta amazônica.

Nesse contexto, há menos de uma década surgiu 
como grande solução para grandes conglomerados 
empresariais a formalização de contratos de venda 
para aquisição de créditos de carbono sustentando, 
inclusive, a preservação de florestas que ainda contam 
com grande biodiversidade, fazendo com que fossem 
compensados os índices de gás carbônico advindos 
das atividades produtivas de empresas de diversas 
partes do mundo.

Começou-se, a partir daí uma corrida dessas 
empresas por países que ainda contam com grandes 
reservas biológicas em seus territórios, aumentando 
ainda mais a cobiça internacional sobre as florestas 
existentes, e, nesse contexto, está também inserida a 
floresta amazônica.

A partir disso, foram publicadas recentemente 
diversas matérias em jornais de circulação nacionais 
noticiais acerca de contratos para aquisição de crédi-
tos de carbono firmados entre empresas estrangeiras 
e indígenas de diversas etnias que habitam a floresta 
amazônica.

Segundo os relatos constatados já se somam mais 
de 30 contratos firmados no Brasil por tais etnias em 
que entre suas cláusulas estão previstas a cessão de 
direitos dos indígenas sobre as terras que habitam por 
períodos demasiadamente longos sem haver prazos 
concretos para qualquer pagamento a título de contra-
prestação das obrigações assumidas pelos indígenas.

Tal situação deixa os indígenas dessas etnias 
sem possibilidade de explorar de acordo com suas 
crenças e costumes a biodiversidade presente na flo-
resta amazônica, deixando-os em um curto espaço de 
tempo sem possibilidades muitas vezes de sobrevivên-
cia como preconizam os seus costumes.

Isso abre margem para especulações de que há 
apenas uma ilusão de que tais empresas estejam inte-
ressadas em adquirir apenas crédito de carbono, pois 
em algumas cláusulas aparece, inclusive, a perda do 
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domínio das terras dos indígenas, deixando-as livres 
para entrada de estrangeiros que compram, suposta-
mente, os créditos de carbono a título de compensação 
da poluição ambiental.

Desta forma, o que se cogita é em uma clara 
possibilidade para que grupos e pesquisadores es-
trangeiros possam adentrar o país e praticar crimes 
relacionados à biodiversidade natural do nosso país, 
sem o consentimento de órgãos públicos competentes, 
desrespeitando a soberania nacional defendida firme-
mente pela República Federativa do Brasil.

E mais ainda, há claro desrespeito à Constituição 
Federal de 1988 e às normas vigentes no código civil 
brasileiro, o qual rege a formalização de contratos ci-
vis em território nacional e impõe uma série de regras 
para a validade e eficácia desses documentos.

Portanto, faz-se necessário estudar e regulamen-
tar a questão da venda e compra de créditos de carbo-
no no país para que interesses públicos primordiais e 
fundamentais sejam preservados, como a exploração 
e preservação da biodiversidade nacional.

Sala das Sessões, 15 de março de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin.

(À Mesa, para decisão)

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos se-

rão despachados à Mesa para decisão, nos termos do 
Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 157, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimen-
to Interno do Senado Federal, que seja encaminhado 
Voto de Congratulações à COTRIBÁ – Cooperativa 
Agrícola Mista General Osório Ltda., fundada em 21 
de janeiro de 1911, pela passagem, no ano passado, 
dos seus 100 anos de fundação. Trata-se da única 
cooperativa do ramo agropecuário no Brasil com um 
século de história.

A homenagem do Senado Federal, que é exten-
siva aos seus 5.284 associados, deverá ser encami-
nhada ao Diretor– Presidente Celso Leomar Krug, no 
seguinte endereço: Rua Mauá, 2.359 – Bairro Esperan-
ça – Ibirubá (RS), CEP 98.200-000 – Caixa Postal 51.

Sala das Sessões, 15 de março de 2012. – Se-
nadora Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 32, de 2012,
do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que 
comunica a apreciação, em caráter terminativo, do 
Projeto de Lei do Senado nº 605, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

Ofício Nº 32/2012 – Presidência/CAS

Brasília, 14 de março de 2012

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 605, de 2011, que alte-
ra a Lei nº 9.431, de 6 de janeiro de 1997, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da manutenção de programa 
de controle de infecções hospitalares pelos hospitais do 
País, para incluir a prevenção de erros de medicação, 
de autoria do Senador Rodrigo Rollemberg.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Com referência ao Ofício nº 32, de 2012, 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 (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 24, de 2012,
do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que 
comunica a apreciação, em caráter terminativo, do 
Projeto de Lei da Câmara nº 46, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

Ofício Nº 24/2012 – Presidência/CAS

Brasília, 7 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta 
Casa, comunico a Vossa Excelência que esta Comis-
são, em turno suplementar, adotou definitivamente a 
Emenda nº 1-CAS (Substitutivo) ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 46, de 2011, de autoria da Deputada Sueli 
Vidigal, que altera o caput do art. 3º da Lei nº 8.080, 
de 19 de setembro de 1990, incluindo a atividade física 
como fator determinante e condicionante da saúde, e 
dá outras providências.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Com referência ao Ofício nº 24, de 2012, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que o Projeto de Lei da Câmara nº 46, de 2011, 
seja apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, 
§§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 54, DE 2012

Altera o art. 5º da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, para estabelecer novas 
condições para a posse em cargo público 
de provimento efetivo ou em comissão. 

Art. 1º O art. 5º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 5º ....................................................
..............................................................
VII – plena idoneidade moral, na forma 

dos §§ 4º e 5º deste artigo.
..............................................................
..............................................................
§ 4º A plena idoneidade moral, exigível 

para a investidura em cargo público de provi-
mento efetivo, exclui:

I – os que forem condenados, em decisão 
transitada em julgado ou proferida por órgão 
judicial colegiado, desde a condenação até o 
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o 
cumprimento da pena, por crime:

a) contra a economia popular, a fé pública, 
a administração pública e o patrimônio público;

b) contra o patrimônio privado, o sistema 
financeiro, o mercado de capitais e os previs-
tos na lei que regula a falência;

c) contra o meio ambiente e a saúde 
pública;

d) eleitoral, para o qual a lei comine pena 
privativa de liberdade;

e) de abuso de autoridade, nos casos 
em que houver condenação à perda de cargo 
anterior ou à inabilitação para o exercício de 
função pública;

f) de lavagem ou ocultação de bens, di-
reitos e valores;

g) de tráfico de entorpecentes e drogas 
afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
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h) de redução à condição análoga à de 
escravo;

i) contra a vida e a dignidade sexual; e
j) praticado por organização criminosa, 

quadrilha ou bando;
II – os que forem declarados indignos 

do oficialato, ou com ele incompatíveis, pelo 
prazo de 8 (oito) anos;

III – os ordenadores de despesa que ti-
verem suas contas relativas ao exercício de 
cargos ou funções públicas rejeitadas por irre-
gularidade insanável que configure ato doloso 
de improbidade administrativa, e por decisão 
irrecorrível do órgão competente, salvo se esta 
houver sido suspensa ou anulada pelo Poder 
Judiciário, pelo prazo de 8 (oito) anos, conta-
dos da data da decisão;

IV – os ex-detentores de cargo na admi-
nistração pública direta, indireta ou fundacional 
federal, estadual, distrital ou municipal, que 
beneficiaram a si ou a terceiros, pelo abuso 
do poder econômico ou político, que forem 
condenados em decisão transitada em julga-
do ou proferida por órgão judicial colegiado, 
pelo prazo de 8 (oito) anos, contados da data 
da decisão;

V – os que forem condenados, em de-
cisão transitada em julgado ou proferida por 
órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por cor-
rupção eleitoral, por captação ilícita de sufrá-
gio, por doação, captação ou gastos ilícitos 
de recursos de campanha ou por conduta 
vedada aos agentes públicos em campanhas 
eleitorais que impliquem cassação do registro 
ou do diploma, pelo prazo de 8 (oito) anos a 
contar da eleição;

VI – os que forem condenados à suspen-
são dos direitos políticos, em decisão transi-
tada em julgado ou proferida por órgão judi-
cial colegiado, por ato doloso de improbidade 
administrativa que importe lesão ao patrimô-
nio público e enriquecimento ilícito, desde a 
condenação ou o trânsito em julgado até o 
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o 
cumprimento da pena;

VII – os que forem excluídos do exercício 
da profissão, por decisão sancionatória do ór-
gão profissional competente, em decorrência 
de infração ético-profissional, pelo prazo de 8 
(oito) anos, salvo se o ato houver sido anulado 
ou suspenso pelo Poder Judiciário;

VIII – os que forem demitidos do serviço 
público em decorrência de processo administra-
tivo ou judicial, na forma do art. 137 desta Lei;

§ 5º As condições de plena idoneidade 
moral estabelecidas no § 4º deste artigo apli-
cam-se integralmente:

I – ao provimento de cargos em comis-
são declarados em lei de livre nomeação e 
exoneração;

II – ao provimento de funções de con-
fiança. (NR)

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

Justificação

Produto da vontade popular mais genuína, ma-
nifestada em iniciativa direta de projeto de lei federal, 
a Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010, 
alcunhada “Lei da Ficha Limpa”, representou um mo-
mento histórico da reação da cidadania brasileira contra 
desmandos na atividade política.

Cremos que é momento de estender essa mesma 
reação à Administração Pública federal, cuja estrutura 
não está livre de servidores e outros agentes públicos 
dedicados a práticas ilícitas e recrimináveis.

Sobre essa percepção estamos apresentando 
a presente proposição, pela qual são erigidas situa-
ções de relevância jurídico-normativas impeditivas da 
assunção de cargo na Administração Pública Federal, 
inclusive nos cargos em comissão, de livre provimento 
e funções de confiança. As bases das causas impedi-
tivas de nomeação e posse são as mesmas que fun-
damentam a Lei Complementar nº 135/2010, citada. 

Cremos que a sensibilidade do Parlamento Na-
cional conduzirá o presente projeto à aprovação, em 
homenagem, entre outros, ao princípio da moralidade 
pública.

Sala das Sessões, 14 de março de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 

Texto compilado
Mensagem de veto

Dispõe sobre o regime jurídico dos 
servidores públicos civis da União, das au-
tarquias e das fundações públicas federais.

PUBLICAÇÃO CONSOLIDADA DA LEI Nº 8.112, 
DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990, DETERMINADA 
PELO ART. 13 DA LEI Nº 9.527, DE 10 DE DEZEM-
BRO DE 1997.
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O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
....................................................................................

Título II
Do Provimento, Vacância, Remoção, 

Redistribuição e Substituição 

Capítulo I
Do Provimento 

Seção I
Disposições Gerais

 Art. 5o São requisitos básicos para investidura 
em cargo público: 

 I - a nacionalidade brasileira; 
 II - o gozo dos direitos políticos; 
 III - a quitação com as obrigações militares e 

eleitorais; 
 IV - o nível de escolaridade exigido para o exer-

cício do cargo; 
 V - a idade mínima de dezoito anos; 
 VI - aptidão física e mental. 
 § 1o As atribuições do cargo podem justificar a 

exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. 
 § 2o Às pessoas portadoras de deficiência é as-

segurado o direito de se inscrever em concurso públi-
co para provimento de cargo cujas atribuições sejam 
compatíveis com a deficiência de que são portadoras; 
para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por 
cento) das vagas oferecidas no concurso. 

 § 3o As universidades e instituições de pesquisa 
científica e tecnológica federais poderão prover seus 
cargos com professores, técnicos e cientistas estran-
geiros, de acordo com as normas e os procedimentos 
desta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.515, de 20.11.97)
....................................................................................
....................................................................................

Senado Federal, 18 de abril de 1991. 170° da In-
dependência e 103° da República. – Mauro Benevides.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.4.1991 e repu-
blicado em 18.3.199

LEI COMPLEMENTAR 
Nº 135, DE 4 DE JUNHO DE 2010

Altera a Lei Complementar no 64, de 18 
de maio de 1990, que estabelece, de acordo 
com o § 9o do art. 14 da Constituição Fe-
deral, casos de inelegibilidade, prazos de 
cessação e determina outras providências, 
para incluir hipóteses de inelegibilidade que 

visam a proteger a probidade administrativa 
e a moralidade no exercício do mandato.

O Presidente da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei Complementar:

Art. 1o Esta Lei Complementar altera a Lei Com-
plementar no 64, de 18 de maio de 1990, que estabe-
lece, de acordo com o § 9o do art. 14 da Constituição 
Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação 
e determina outras providências.

Art. 2o A Lei Complementar no 64, de 1990, passa 
a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1o ..................................................
I – .........................................................
..............................................................
c) o Governador e o Vice-Governador 

de Estado e do Distrito Federal e o Prefeito 
e o Vice-Prefeito que perderem seus cargos 
eletivos por infringência a dispositivo da Cons-
tituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito 
Federal ou da Lei Orgânica do Município, para 
as eleições que se realizarem durante o perí-
odo remanescente e nos 8 (oito) anos subse-
quentes ao término do mandato para o qual 
tenham sido eleitos;

d) os que tenham contra sua pessoa re-
presentação julgada procedente pela Justiça 
Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou 
proferida por órgão colegiado, em processo de 
apuração de abuso do poder econômico ou 
político, para a eleição na qual concorrem ou 
tenham sido diplomados, bem como para as 
que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes;

e) os que forem condenados, em decisão 
transitada em julgado ou proferida por órgão 
judicial colegiado, desde a condenação até o 
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o 
cumprimento da pena, pelos crimes:

1. contra a economia popular, a fé pública, 
a administração pública e o patrimônio público;

2. contra o patrimônio privado, o sistema 
financeiro, o mercado de capitais e os previs-
tos na lei que regula a falência;

3. contra o meio ambiente e a saúde 
pública;

4. eleitorais, para os quais a lei comine 
pena privativa de liberdade;

5. de abuso de autoridade, nos casos em 
que houver condenação à perda do cargo ou à 
inabilitação para o exercício de função pública;

6. de lavagem ou ocultação de bens, di-
reitos e valores;
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7. de tráfico de entorpecentes e drogas 
afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;

8. de redução à condição análoga à de 
escravo;

9. contra a vida e a dignidade sexual; e
10. praticados por organização criminosa, 

quadrilha ou bando;
f) os que forem declarados indignos do 

oficialato, ou com ele incompatíveis, pelo prazo 
de 8 (oito) anos;

g) os que tiverem suas contas relativas ao 
exercício de cargos ou funções públicas rejeita-
das por irregularidade insanável que configure 
ato doloso de improbidade administrativa, e por 
decisão irrecorrível do órgão competente, sal-
vo se esta houver sido suspensa ou anulada 
pelo Poder Judiciário, para as eleições que se 
realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, conta-
dos a partir da data da decisão, aplicando-se o 
disposto no inciso II do art. 71 da Constituição 
Federal, a todos os ordenadores de despesa, 
sem exclusão de mandatários que houverem 
agido nessa condição;

h) os detentores de cargo na administra-
ção pública direta, indireta ou fundacional, que 
beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso 
do poder econômico ou político, que forem 
condenados em decisão transitada em julga-
do ou proferida por órgão judicial colegiado, 
para a eleição na qual concorrem ou tenham 
sido diplomados, bem como para as que se 
realizarem nos 8 (oito) anos seguintes;

..............................................................
j) os que forem condenados, em decisão 

transitada em julgado ou proferida por órgão 
colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção 
eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por 
doação, captação ou gastos ilícitos de recur-
sos de campanha ou por conduta vedada aos 
agentes públicos em campanhas eleitorais que 
impliquem cassação do registro ou do diploma, 
pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição;

k) o Presidente da República, o Governa-
dor de Estado e do Distrito Federal, o Prefeito, 
os membros do Congresso Nacional, das As-
sembleias Legislativas, da Câmara Legislativa, 
das Câmaras Municipais, que renunciarem a 
seus mandatos desde o oferecimento de re-
presentação ou petição capaz de autorizar a 
abertura de processo por infringência a dispo-
sitivo da Constituição Federal, da Constituição 
Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Fede-
ral ou da Lei Orgânica do Município, para as 

eleições que se realizarem durante o período 
remanescente do mandato para o qual foram 
eleitos e nos 8 (oito) anos subsequentes ao 
término da legislatura;

l) os que forem condenados à suspensão 
dos direitos políticos, em decisão transitada em 
julgado ou proferida por órgão judicial colegia-
do, por ato doloso de improbidade administra-
tiva que importe lesão ao patrimônio público e 
enriquecimento ilícito, desde a condenação ou 
o trânsito em julgado até o transcurso do prazo 
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena;

m) os que forem excluídos do exercício 
da profissão, por decisão sancionatória do ór-
gão profissional competente, em decorrência 
de infração ético-profissional, pelo prazo de 8 
(oito) anos, salvo se o ato houver sido anulado 
ou suspenso pelo Poder Judiciário;

n) os que forem condenados, em decisão 
transitada em julgado ou proferida por órgão 
judicial colegiado, em razão de terem desfeito 
ou simulado desfazer vínculo conjugal ou de 
união estável para evitar caracterização de ine-
legibilidade, pelo prazo de 8 (oito) anos após 
a decisão que reconhecer a fraude;

o) os que forem demitidos do serviço 
público em decorrência de processo adminis-
trativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, 
contado da decisão, salvo se o ato houver sido 
suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário;

p) a pessoa física e os dirigentes de pes-
soas jurídicas responsáveis por doações elei-
torais tidas por ilegais por decisão transitada 
em julgado ou proferida por órgão colegiado 
da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 (oito) anos 
após a decisão, observando-se o procedimento 
previsto no art. 22;

q) os magistrados e os membros do Mi-
nistério Público que forem aposentados com-
pulsoriamente por decisão sancionatória, que 
tenham perdido o cargo por sentença ou que 
tenham pedido exoneração ou aposentadoria 
voluntária na pendência de processo adminis-
trativo disciplinar, pelo prazo de 8 (oito) anos;

..............................................................
§ 4o  A inelegibilidade prevista na alínea 

e do inciso I deste artigo não se aplica aos 
crimes culposos e àqueles definidos em lei 
como de menor potencial ofensivo, nem aos 
crimes de ação penal privada.

§ 5o A renúncia para atender à desincom-
patibilização com vistas a candidatura a car-
go eletivo ou para assunção de mandato não 
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gerará a inelegibilidade prevista na alínea k, a 
menos que a Justiça Eleitoral reconheça frau-
de ao disposto nesta Lei Complementar.” (NR)

“Art. 15. Transitada em julgado ou publicada a 
decisão proferida por órgão colegiado que declarar a 
inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado registro, 
ou cancelado, se já tiver sido feito, ou declarado nulo 
o diploma, se já expedido.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o ca-
put, independentemente da apresentação de recurso, 
deverá ser comunicada, de imediato, ao Ministério Pú-
blico Eleitoral e ao órgão da Justiça Eleitoral compe-
tente para o registro de candidatura e expedição de 
diploma do réu.” (NR)

“Art. 22. ...............................................
..............................................................
XIV – julgada procedente a representa-

ção, ainda que após a proclamação dos elei-
tos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do 
representado e de quantos hajam contribuído 
para a prática do ato, cominando-lhes sanção 
de inelegibilidade para as eleições a se reali-
zarem nos 8 (oito) anos subsequentes à elei-
ção em que se verificou, além da cassação do 
registro ou diploma do candidato diretamente 
beneficiado pela interferência do poder eco-
nômico ou pelo desvio ou abuso do poder de 
autoridade ou dos meios de comunicação, de-
terminando a remessa dos autos ao Ministério 
Público Eleitoral, para instauração de proces-
so disciplinar, se for o caso, e de ação penal, 
ordenando quaisquer outras providências que 
a espécie comportar;

XV – (revogado);
XVI – para a configuração do ato abu-

sivo, não será considerada a potencialidade 
de o fato alterar o resultado da eleição, mas 
apenas a gravidade das circunstâncias que o 
caracterizam.

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

“Art. 26-A. Afastada pelo órgão compe-
tente a inelegibilidade prevista nesta Lei Com-
plementar, aplicar-se-á, quanto ao registro de 
candidatura, o disposto na lei que estabelece 
normas para as eleições.”

“Art. 26-B. O Ministério Público e a Justi-
ça Eleitoral darão prioridade, sobre quaisquer 
outros, aos processos de desvio ou abuso do 
poder econômico ou do poder de autoridade 
até que sejam julgados, ressalvados os de 
habeas corpus e mandado de segurança.

§ 1o É defeso às autoridades menciona-
das neste artigo deixar de cumprir qualquer 
prazo previsto nesta Lei Complementar sob 
alegação de acúmulo de serviço no exercício 
das funções regulares.

§ 2o Além das polícias judiciárias, os ór-
gãos da receita federal, estadual e municipal, 
os tribunais e órgãos de contas, o Banco Cen-
tral do Brasil e o Conselho de Controle de Ati-
vidade Financeira auxiliarão a Justiça Eleitoral 
e o Ministério Público Eleitoral na apuração 
dos delitos eleitorais, com prioridade sobre as 
suas atribuições regulares.

§ 3o O Conselho Nacional de Justiça, o 
Conselho Nacional do Ministério Público e as 
Corregedorias Eleitorais manterão acompa-
nhamento dos relatórios mensais de atividades 
fornecidos pelas unidades da Justiça Eleitoral 
a fim de verificar eventuais descumprimentos 
injustificados de prazos, promovendo, quando 
for o caso, a devida responsabilização.”

“Art. 26-C. O órgão colegiado do tribunal 
ao qual couber a apreciação do recurso con-
tra as decisões colegiadas a que se referem 
as alíneas d, e, h, j, l e n do inciso I do art. 1o

poderá, em caráter cautelar, suspender a ine-
legibilidade sempre que existir plausibilidade 
da pretensão recursal e desde que a provi-
dência tenha sido expressamente requerida, 
sob pena de preclusão, por ocasião da inter-
posição do recurso.

§ 1o Conferido efeito suspensivo, o julga-
mento do recurso terá prioridade sobre todos 
os demais, à exceção dos de mandado de 
segurança e de habeas corpus.

§ 2o Mantida a condenação de que deri-
vou a inelegibilidade ou revogada a suspensão 
liminar mencionada no caput, serão descons-
tituídos o registro ou o diploma eventualmente 
concedidos ao recorrente.

§ 3o A prática de atos manifestamente 
protelatórios por parte da defesa, ao longo da 
tramitação do recurso, acarretará a revogação 
do efeito suspensivo.”

Art. 3o Os recursos interpostos antes da vigência 
desta Lei Complementar poderão ser aditados para o 
fim a que se refere o caput do art. 26-C da Lei Com-
plementar nº 64, de 18 de maio de 1990, introduzido 
por esta Lei Complementar.

Art. 4o Revoga-se o inciso XV do art. 22 da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.
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Art. 5o Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data da sua publicação.

Brasília, 4 de junho de 2010; 189o da Indepen-
dência e 122o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA 
SILVA – Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto – Luis 
Inácio Lucena Adams.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 7.6.2010 

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 55, DE 2012

Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências, 
para determinar a obrigatoriedade de uso de 
tarja de identificação de medicamentos e pro-
dutos de interesse para a saúde utilizados no 
âmbito dos serviços públicos de saúde.

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O art. 19-T da Lei nº 8.080, de 19 de setem-

bro de 1990, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
inciso III e parágrafo único:

“Art. 19-T. .............................................
..............................................................
III – a compra e utilização de medicamen-

tos e produtos de interesse para a saúde que 
não ostentem de forma visível e indelével, em 
sua embalagem ou no próprio equipamento, 
conforme o caso, tarja de identificação com os 
seguintes dizeres: “Venda proibida. Produto de 
uso exclusivo do setor público”.

Parágrafo único. A vedação prevista no 
inciso III do caput não se aplica aos produtos 
doados ao setor público ou em caso de neces-
sidade de compra para atender a situações de 
caráter emergencial.”(NR) 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
trezentos e sessenta dias da data de sua publicação.

Justificação

Prover os serviços de saúde de soluções que im-
peçam o desvio de bens indispensáveis à assistência 
à saúde integral e de qualidade assume grande rele-
vância pública, pois vai ao encontro dos anseios da 
população de ter garantido o direito à saúde inscrito 
na Constituição Federal.

Garantir o direito à saúde significa também prover 
os meios para que os produtos adquiridos com recursos 

públicos sejam, de fato, utilizados em sua finalidade 
precípua. Evitar os desvios, os furtos e a venda ilegal 
de medicamentos e equipamentos médicos dos ser-
viços de saúde é obrigação dos gestores públicos e 
torna-se medida ainda mais urgente quando se cons-
tatam as insuficiências apresentadas pelos serviços 
públicos de saúde.

É notório o quadro de escassez dos recursos 
públicos de saúde e de subfinanciamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que constitui, hoje, o principal 
limitador à sua expansão e à garantia do direito cons-
titucional à saúde. Além de toda a carência estrutural 
do sistema público de saúde, o desvio de produtos 
essenciais para a assistência, como os medicamentos 
e equipamentos médicos, provoca o agravamento da 
precariedade das condições em que a assistência à 
saúde é prestada, ampliando as dificuldades de aces-
so aos medicamentos e à atenção à saúde em geral. 

Pela importância da medida proposta, cuja im-
plementação poderá contribuir para a melhoria da as-
sistência prestada no âmbito dos serviços públicos de 
saúde, conclamamos os nobres Pares a emprestarem 
o seu apoio à aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões, 14 de março de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

Mensagem de veto
Regulamento

Dispõe sobre as condições para a pro-
moção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
....................................................................................

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta lei regula, em todo o território nacio-
nal, as ações e serviços de saúde, executados isolada 
ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventu-
al, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público 
ou privado.

CAPÍTULO V
Do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena

(Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

Art. 19-A. As ações e serviços de saúde voltados 
para o atendimento das populações indígenas, em 
todo o território nacional, coletiva ou individualmente, 
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obedecerão ao disposto nesta Lei. (Incluído pela Lei 
nº 9.836, de 1999)

Art. 19-B. É instituído um Subsistema de Atenção 
à Saúde Indígena, componente do Sistema Único de 
Saúde – SUS, criado e definido por esta Lei, e pela 
Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, com o qual 
funcionará em perfeita integração. (Incluído pela Lei 
nº 9.836, de 1999)

Art. 19-C. Caberá à União, com seus recursos 
próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

Art. 19-D. O SUS promoverá a articulação do 
Subsistema instituído por esta Lei com os órgãos res-
ponsáveis pela Política Indígena do País. (Incluído pela 
Lei nº 9.836, de 1999)

Art. 19-E. Os Estados, Municípios, outras institui-
ções governamentais e não-governamentais poderão 
atuar complementarmente no custeio e execução das 
ações. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

Art. 19-F. Dever-se-á obrigatoriamente levar em 
consideração a realidade local e as especificidades da 
cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado 
para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar 
por uma abordagem diferenciada e global, contemplan-
do os aspectos de assistência à saúde, saneamento 
básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarca-
ção de terras, educação sanitária e integração institu-
cional. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

Art. 19-G. O Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena deverá ser, como o SUS, descentralizado, 
hierarquizado e regionalizado.(Incluído pela Lei nº 
9.836, de 1999)

§ 1o O Subsistema de que trata o caput deste ar-
tigo terá como base os Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

§ 2o O SUS servirá de retaguarda e referência ao 
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, devendo, 
para isso, ocorrer adaptações na estrutura e organiza-
ção do SUS nas regiões onde residem as populações 
indígenas, para propiciar essa integração e o atendi-
mento necessário em todos os níveis, sem discrimina-
ções. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

§ 3o As populações indígenas devem ter acesso 
garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de cen-
tros especializados, de acordo com suas necessida-
des, compreendendo a atenção primária, secundária e 
terciária à saúde. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

Art. 19-H. As populações indígenas terão direito 
a participar dos organismos colegiados de formulação, 
acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, 
tais como o Conselho Nacional de Saúde e os Conse-
lhos Estaduais e Municipais de Saúde, quando for o 
caso. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

CAPÍTULO VI
Do Subsistema de Atendimento 

e Internação Domiciliar
(Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

Art. 19-I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a interna-
ção domiciliar. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

§ 1o Na modalidade de assistência de atendimento 
e internação domiciliares incluem-se, principalmente, 
os procedimentos médicos, de enfermagem, fisiote-
rapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre 
outros necessários ao cuidado integral dos pacientes 
em seu domicílio. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

§ 2o O atendimento e a internação domiciliares 
serão realizados por equipes multidisciplinares que 
atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica 
e reabilitadora. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

§ 3o O atendimento e a internação domiciliares 
só poderão ser realizados por indicação médica, com 
expressa concordância do paciente e de sua família. 
(Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

CAPÍTULO VII
Do Subsistema de Acompanhamento Durante o 
Trabalho de Parto, Parto e Pós-Parto Imediato

(Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005)

Art. 19-J. Os serviços de saúde do Sistema Único 
de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, ficam 
obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, 
de 1 (um) acompanhante durante todo o período de 
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. (Incluído
pela Lei nº 11.108, de 2005)

§ 1o O acompanhante de que trata o caput deste 
artigo será indicado pela parturiente. (Incluído pela Lei 
nº 11.108, de 2005)

§ 2o As ações destinadas a viabilizar o pleno 
exercício dos direitos de que trata este artigo consta-
rão do regulamento da lei, a ser elaborado pelo órgão 
competente do Poder Executivo. (Incluído pela Lei nº 
11.108, de 2005)

Art. 19-L. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.108, 
de 2005)

CAPÍTULO VIII
(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

Da Assistência Terapêutica e da Incorporação 
de Tecnologia Em Saúde”

Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a 
que se refere a alínea d do inciso I do art. 6o consiste 
em: (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

I - dispensação de medicamentos e produtos de 
interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em con-
formidade com as diretrizes terapêuticas definidas em 
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protocolo clínico para a 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 
nº 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:

I - produtos de interesse para a saúde: órteses, 
próteses, bolsas coletoras e equipamentos médicos;

II - protocolo clínico e diretriz terapêutica: docu-
mento que estabelece critérios para o diagnóstico da 
doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconiza-
do, com os medicamentos e demais produtos apropria-
dos, quando couber; as posologias recomendadas; os 
mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento 
e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem 
seguidos pelos gestores do SUS. (Incluído pela Lei nº 
12.401, de 2011)

Art. 19-O. Os protocolos clínicos e as diretrizes 
terapêuticas deverão estabelecer os medicamentos ou 
produtos necessários nas diferentes fases evolutivas 
da doença ou do agravo à saúde de que tratam, bem 
como aqueles indicados em casos de perda de eficá-
cia e de surgimento de intolerância ou reação adversa 
relevante, provocadas pelo medicamento, produto ou 
procedimento de primeira escolha. (Incluído pela Lei 
nº 12.401, de 2011)

Parágrafo único. Em qualquer caso, os medica-
mentos ou produtos de que trata o caput deste artigo 
serão aqueles avaliados quanto à sua eficácia, segu-
rança, efetividade e custo-efetividade para as diferen-
tes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde 
de que trata o protocolo. (Incluído pela Lei nº 12.401, 
de 2011)

Art. 19-P. Na falta de protocolo clínico ou de dire-
triz terapêutica, a dispensação será realizada: (Incluído
pela Lei nº 12.401, de 2011)

I - com base nas relações de medicamentos 
instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as 
competências estabelecidas nesta Lei, e a respon-
sabilidade pelo fornecimento será pactuada na Co-
missão Intergestores Tripartite; (Incluído pela Lei nº 
12.401, de 2011)

II - no âmbito de cada Estado e do Distrito Fe-
deral, de forma suplementar, com base nas relações 
de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais 
do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será 
pactuada na Comissão Intergestores Bipartite; (Inclu-
ído pela Lei nº 12.401, de 2011)

III - no âmbito de cada Município, de forma su-
plementar, com base nas relações de medicamen-
tos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e 
a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada 
no Conselho Municipal de Saúde. (Incluído pela Lei nº 
12.401, de 2011)

Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a alte-
ração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e 
procedimentos, bem como a constituição ou a altera-
ção de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são 
atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela 
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no 
SUS. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

§ 1o A Comissão Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no SUS, cuja composição e regimento 
são definidos em regulamento, contará com a parti-
cipação de 1 (um) representante indicado pelo Con-
selho Nacional de Saúde e de 1 (um) representante, 
especialista na área, indicado pelo Conselho Federal 
de Medicina. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

§ 2o O relatório da Comissão Nacional de Incorpo-
ração de Tecnologias no SUS levará em consideração, 
necessariamente: (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

I - as evidências científicas sobre a eficácia, a 
acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, 
produto ou procedimento objeto do processo, acatadas 
pelo órgão competente para o registro ou a autorização 
de uso; (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

II - a avaliação econômica comparativa dos bene-
fícios e dos custos em relação às tecnologias já incor-
poradas, inclusive no que se refere aos atendimentos 
domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando cabível. 
(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

Art. 19-R. A incorporação, a exclusão e a alteração 
a que se refere o art. 19-Q serão efetuadas mediante 
a instauração de processo administrativo, a ser con-
cluído em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) 
dias, contado da data em que foi protocolado o pedi-
do, admitida a sua prorrogação por 90 (noventa) dias 
corridos, quando as circunstâncias exigirem. (Incluído
pela Lei nº 12.401, de 2011)

§ 1o O processo de que trata o caput deste artigo 
observará, no que couber, o disposto na Lei no 9.784, 
de 29 de janeiro de 1999, e as seguintes determina-
ções especiais: (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

I - apresentação pelo interessado dos documen-
tos e, se cabível, das amostras de produtos, na forma 
do regulamento, com informações necessárias para o 
atendimento do disposto no § 2o do art. 19-Q; (Incluído
pela Lei nº 12.401, de 2011)

II - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.401, de 
2011)
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III - realização de consulta pública que inclua a 
divulgação do parecer emitido pela Comissão Nacio-
nal de Incorporação de Tecnologias no SUS; (Incluído
pela Lei nº 12.401, de 2011)

IV - realização de audiência pública, antes da to-
mada de decisão, se a relevância da matéria justificar 
o evento. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

§ 2o (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.401, de 
2011)

Art. 19-S. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.401, 
de 2011)

Art. 19-T. São vedados, em todas as esferas de 
gestão do SUS: (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

I - o pagamento, o ressarcimento ou o reembol-
so de medicamento, produto e procedimento clínico 
ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVI-
SA; (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

II - a dispensação, o pagamento, o ressarcimento 
ou o reembolso de medicamento e produto, nacional 
ou importado, sem registro na Anvisa.”

Art. 19-U. A responsabilidade financeira pelo 
fornecimento de medicamentos, produtos de interes-
se para a saúde ou procedimentos de que trata este 
Capítulo será pactuada na Comissão Intergestores 
Tripartite. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)
....................................................................................
....................................................................................

Brasília, 19 de setembro de 1990; 169º da In-
dependência e 102º da República. – FERNANDO
COLLOR – Alceni Guerra.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.9.1990

(À Comissão de Assuntos Sociais, em 
decisão terminativa)

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Os Srs. Senadores Ciro Nogueira, Alvaro Dias, 
Aloysio Nunes Ferreira, Mário Couto e Cyro Miranda 
enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na 
forma do disposto no art. 203, combinado com o Inciso 
I e §2º do art. 210, do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, recentemente manifestei, neste ple-
nário, minha preocupação com a economia brasileira. 
Anteriormente afirmei e, hoje, repito que: “se nós que-
remos um país desenvolvido, nós temos que ter uma 
indústria forte e desenvolvida. Precisamos repensar a 

política financeira, econômica e cambial para evitar o 
fechamento das nossas indústrias. Precisamos rever 
nossos modelos, pensando no país que queremos ter 
no futuro”.

Sr. Presidente, a participação do setor industrial 
na formação do PIB (Produto Interno Bruto) brasilei-
ro, em 2011, representou apenas 14,6%. Para termos 
uma idéia da gravidade desta estatística, este número 
se assemelha ao PIB de 1956, ano em que o então 
presidente Juscelino Kubitschek estimulou a industriali-
zação do Brasil com o plano de metas “50 anos em 5”.

A indústria no Brasil, responsável por enorme 
geração de empregos e renda, está sendo prejudica-
da pela supervalorização da nossa moeda, por nossa 
elevada carga tributária e pela invasão de produtos 
asiáticos.

“Desoneração” passou a ser a palavra mágica. 
Um bom exemplo disso são pequenas alterações seto-
rizadas em impostos para promover efeitos imediatos 
que se traduzem em tempo e fôlego para a adaptação 
de nosso setor produtivo.

Segundo Paulo Skaf, presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo: “temos energia 
cara, spreads bancários dos maiores do mundo, cam-
bio valorizado, custo tributário enorme e uma impor-
tação maciça. A queda da indústria no PIB é a prova 
do processo de desindustrialização”.

Os setores industriais que demandam mão de 
obra menos qualificada e matérias-primas pouco ela-
boradas são os que mais estão sofrendo com o que 
podemos chamar de “invasão da produção asiática”. 
Países como Paquistão, índia e China, hoje, já são 
imbatíveis nas áreas de calçados e tecidos.

Essa “invasão”, algumas vezes mais agressiva e 
predatória do que o esperado, não deve ser encarada 
como a “desindustrialização terminal” da nossa eco-
nomia. O nosso governo e os empresários brasileiros, 
a despeito do quadro negativo, estão procurando so-
luções para a manutenção dos níveis de emprego e 
produção de renda.

A experiência demonstra que, em países como o 
Brasil, a produção asiática acaba abalando as indús-
trias locais e “invadindo” o mercado pelas importações.

A longo prazo, acreditamos que a indústria, para 
se defender da concorrência asiática, migrará para a 
produção de bens que não dependam de baixos custos 
de mão de obra. A indústria aeronáutica e a prospecção 
de petróleo em águas profundas são bons exemplos 
de alternativas produtivas.

Grupos muito atingidos pelas importações asi-
áticas, como medida de proteção, já estão buscan-
do outras áreas produtivas. Temos, como exemplo, 
a recente guinada do grupo “Coteminas”, gigante na 
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indústria têxtil, que está desativando duas fábricas 
no Rio Grande do Norte e voltando seus investimen-
tos para o mercado imobiliário, o segmento que mais 
cresce no país.

Longe de abandonar a área têxtil, o grupo mante-
rá a mesma quantidade produzida, transferindo a pro-
dução para outra unidade fabril, segundo o presidente 
da empresa, Josué Gomes da Silva, filho do saudoso 
ex-vice-presidente José de Alencar.

Acreditamos que o governo brasileiro está atento 
aos indicadores da economia. Recentemente, em au-
diência, aqui, no Senado, o ministro da Fazenda, Gui-
do Mantega, pôde expor algumas medidas que estão 
sendo adotadas pela área econômica, em benefício 
de nossa capacidade produtiva. Ficamos esperan-
çosos com a exposição do Ministro. Sua Excelência 
lembrou que o Brasil tem como desafios aumentar a 
produtividade, a competitividade e reduzir os custos, 
mas, também, afirmou que haverá muitos investimen-
tos que produzirão resultados positivos.

Temos certeza, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, que a criatividade empreendedora do brasi-
leiro e a responsabilidade de nossas instituições, ao 
criarem condições favoráveis para o crescimento dos 

setores produtivos nacionais, nos deixarão brevemente 
em posição de destaque ainda maior no cenário eco-
nômico global.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro do editorial intitulado, “Quem te viu, quem 
te vê”, publicado pelo jornal Folha de S.Paulo em sua 
edição de 07 de fevereiro de 2012.

O editorial destaca que na Bahia, o governador 
Jaques Wagner (PT) partiu para o confronto com po-
liciais em greve, chamou o exército e bateu o pé mes-
mo diante dos cadáveres que se amontoam por falta 
de segurança.

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima cita-
do considerado parte integrante deste pronunciamento, 
para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna 
neste momento para fazer o registro da matéria intitu-
lada, “Em 92, Wagner pregou desobediência da PM”, 
publicada pelo jornal O Globo em sua edição de 15 
de fevereiro de 2012.

A matéria destaca que o atual governador baia-
no, Jaques Wagner, ocupou a tribuna da Câmara e 
criticou Antônio Carlos Magalhães, este ano, mas já 
é acusado de lentidão.

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.)

Em 92, Wagner pregou desobediência da PM

O Globo - 15/02/2012

Atual governador baiano ocupou banca-
da da Câmara e criticou ACM; este ano, ele é 
acusado de atuar com lentidão

BRASÍLIA. Em18 de setembro de 1992, quando 
estava no segundo ano de seu primeiro mandato de 
deputado federal e o Brasil vivia um momento de grande 
turbulência política às vésperas da abertura do processo 
de impeachment do então presidente Fernando Collor, 
o petista Jaques Wagner ocupou a tribuna da Câmara 
para se solidarizar com os policiais militares da Bahia 
que iniciaram um movimento por melhores salários, 
ameaçando com greve. Em um discurso de menos de 
cinco minutos, considerou “absolutamente pertinente” 
a “justa reivindicação” da categoria por melhores sa-
lários e criticou a determinação do então governador, 
Antônio Carlos Magalhães, de punir cerca de 110 mi-
litares e defendeu desobediência ao comando da PM.

Quase 20 anos depois deste discurso, que tem 
sua íntegra registrada nos arquivos da Câmara dos 
Deputados, o agora governador baiano Jaques Wagner 
é acusado de ter atuado com lentidão contra a greve 
dos PMs, o que teria levado o caos às ruas do estado 
por 12 dias. Procurado pelo GLOBO para falar sobre 
as duas situações, Wagner não respondeu ao pedido 
de entrevista. Uma das coisas que tem dito sobre a 
diferença de discurso é que o movimento agora foi um 
motim, marcado por violência.

Em 1992, a mobilização da PM da Bahia ficou 
restrita a um dia de passeata dos policiais no início 

de setembro. Wagner, no discurso que fez na Câma-
ra quase 15 dias depois, prestou solidariedade aos 
“conterrâneos” e criticou o comportamento do então 
ocupante do Palácio de Ondina, sede do governo do 
estado: “Sr. Presidente, em primeiro lugar, solidarizo-me 
com nossos conterrâneos da Polícia Militar do estado 
da Bahia, que há aproximadamente dez dias vêm se 
movimentando, juntamente com seus familiares, par-
ticularmente as esposas, numa justa reivindicação por 
melhorias salariais. Infelizmente, a impermeabilidade 
do governador do estado fez com que o Comando da 
Polícia Militar punisse cerca de 110 militares”.

Em 1992, PMs pediam 390% de reposição sala-
rial No dia 3 de setembro de 1992, cerca de mil PMs, 
acompanhados de suas famílias, saíram em passeata 
pelas ruas de Salvador para protestar contra os bai-
xos salários. Eles reivindicavam reposição salarial de 
390%, mas a greve não prosperou.

No discurso na Câmara, na ocasião, o petista 
considerou justa a reivindicação: “Nesse momento 
de crise nacional é absolutamente pertinente que a 
corporação dos policiais militares (...) reivindique me-
lhorias salariais.

Desta tribuna reitero apelo que fiz, através de te-
legrama enviado ao General Comandante da Polícia 
Militar baiana, no sentido de que perceba a justeza 
das reivindicações dos seus comandados ao consi-
derar que, para o exercício da profissão, necessitam 
de melhores soldos”.

Jaques considerou “um absurdo” os vencimentos 
dos agentes e oficiais da PM da Bahia naquela época 
e pregou que eles precisavam “ter uma remuneração 
condizente com o risco de vida a que se expõem to-
dos os dias”.

Ao finalizar o discurso, ele registrou, mais uma 
vez, “solidariedade aos 110 oficiais e policiais milita-
res já punidos” e, com mais críticas a Antonio Carlos 
Magalhães, sem citar seu nome, sugeriu ao chefe dos 
militares que defendesse os pleitos da categoria em 
vez de só obedecer a ordens do governador: “Reitero 
veementemente meu apelo ao Comando da Polícia 
Militar para que, em vez de simplesmente seguir as 
ordens do governador do estado da Bahia, sempre 
impermeável às reivindicações do funcionalismo do 
nosso estado, tente sensibilizar o Executivo do nosso 
estado no sentido de que sejam atendidas as reivin-
dicações das esposas dos militares que, na verdade, 
estão indo às ruas porque não têm como comprar ali-
mentos para a família”.

Três anos antes dessa mobilização de 1992, a 
PM baiana fizera greve em 28 de novembro de 1989. 
Um dia depois de decretada a paralisação, 62 PMs 
foram expulsos e 40 foram presos por causa da gre-

127ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 06765

ve. Outra greve que teve destaque no estado foi a da 
Polícia Civil, em janeiro de 1990.

Sobre as cobranças recentes de uma negociação 
com os grevistas comandados pelo sindicalista Marco 
Prisco, o governador Jaques Wagner afirmou na se-
mana passada que não recebeu as reivindicações da 
categoria com antecedência: “Por mais que se diga 
que isso é uma demanda antiga, eu quero saber em 
que momento foi instalada mesa de negociação? Eu 
posso lhe entregar o protocolo deles com a pauta de 
reivindicações, que foi protocolado aqui na governa-
doria no dia 30, um dia antes da assembleia”.

Ontem, foi colocado no You- Tube um vídeo em 
que a atual ministra das Relações Institucionais, Ideli 
Salvatti, aparece discursando numa reunião de poli-
ciais militares de Santa Catarina.

O vídeo foi gravado em 2009, em Florianópolis, 
quando a ministra era ainda era senadora e líder do 
governo Lula, e mostra também o líder da paralisa-
ção baiana, Marcos Prisco. Na ocasião, Ideli falava a 
lideranças de policiais militares ligadas à Associação 
Nacional de Entidades Representativas de Praças 
Militares Estaduais (Anaspra). Num dos trechos, ela 
diz : — Eu acho muito importante a gente colocar, ter 
alguns eventos que possa (sic) permitir que a posição 
de vocês também venha a público, que eles não fiquem 
falando sozinhos. Acho que vocês estão corretíssimos 
de fazer movimentos buscando apoio popular, fazer 
abaixo-assinados.

A ministra disse, em nota, que as declarações 
são de 2009, quando era senadora, e destacava “a 
importância do movimento reivindicatório dos Praças 
Militares Estaduais”, mas que “em nenhum momento 
durante a sua fala, a ministra incita policiais a come-
ter qualquer ato ilícito”. Diz a nota que Ideli defende o 
diálogo e não concorda com “ações violentas e que 
possam ferir os princípios de um Estado Democrático 
e de Direito”.

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 da matéria intitulada, “EBC admite ‘erro’ ao 
anunciar mortos pela PM no Pinheirinho”, publicada 
pelo jornal O Estado de S. Paulo em sua edição de 08 
de fevereiro de 2012.

A matéria destaca que a Empresa Brasil de Co-
municação (EBC) empresa publica que controla a TV 
Brasil e a Radiobrás, afirmou ter errado em reportagem 
que dizia ter havido mortes na operação da Polícia Mi-
litar no Pinheirinho.

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 MÁRIO COUTO EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)

EBC admite ‘erro’ ao anunciar mortos pela PM no 
Pinheirinho

Em nota divulgada duas semanas após o episódio, 
empresa de comunicação do governo atribui falha 

a informações controversas

Sexta, 8 de Fevereiro de 2012, 03h08

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC), em-
presa pública que controla a TV Brasil e a Radiobrás, 
afirmou ter errado em reportagem da Agência Brasil que 
dizia ter havido mortes na operação da Polícia Militar no 
bairro Pinheirinho, em São José dos Campos (SP). Um 
dos textos veiculados pelo serviço noticioso afirmava 
ter ocorrido mortes em virtude da ação da PM paulista.

Em nota intitulada “Agência Brasil reconhece erro 
em notícia sobre mortes no Pinheirinho” e divulgada 
anteontem, duas semanas depois da veiculação da 
reportagem, em 23 de janeiro, a EBC nega influência 
política na abordagem e diz ter cometido um “erro jor-
nalístico diante de uma situação de poucas e contro-
versas informações”.

“Faz-se necessário assegurar aos nossos leitores 
que não houve má-fé da Agência Brasil ao publicar a 
matéria. Tampouco houve submissão desta agência 
a qualquer interesse de natureza política”, diz a nota.

Desde a ação de reintegração de posse, no dia 
22 de janeiro, a operação tem sido usada como arma 
política. O governo de São Paulo foi alvo de sucessivas 
críticas de petistas por supostas violações de direi-
tos humanos no Pinheirinho. Na ocasião, a polícia foi 
acusada de expulsar com violência os moradores da 
região, por vezes, com uso de balas de borracha. Em 
reunião com representantes de movimentos sociais, a 
presidente Dilma Rousseff classificou a ação de “bar-
bárie”. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, 
Gilberto Carvalho, afirmou que a PM, sob o comando 
do governador Geraldo Alckmin (PSDB), “praticou ter-
rorismo”. Os tucanos, liderados pelo secretário paulista 
da Casa Civil, Sidney Beraldo, contra-atacaram apon-
tando ações de reintegração em prefeituras comanda-
das pelo PT e alegando que o governo federal não “fez 
nada” para resolver a ocupação ilegal no Pinheirinho.

A nota da EBC afirma que, embora a reporta-
gem da Agência Brasil tenha atribuído a informação 
de que havia mortos na ação à Comissão de Direitos 
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Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil de São 
José dos Campos, “não houve a devida checagem da 
veracidade da informação”. Segundo a EBC, foi feita 
uma entrevista pela equipe de reportagem da TV Bra-
sil com o presidente da comissão, Aristeu César Pinto 
Neto, que informou sobre as supostas mortes. A nota 
diz que “a parte que denunciava a morte não foi utili-
zada no noticiário televisivo por falta de confirmação 
ou comprovação”.

A equipe da Agência Brasil, contudo, decidiu vin-
cular a notícia por considerar “a informação relevante 
e suficiente para ser publicada, tendo em vista o advo-
gado ter se apresentado como representante de uma 
instituição respeitável”. “A Agência Brasil, embora te-
nha atendido à exigência de identificação da fonte da 
informação, não seguiu os demais procedimentos da 
boa prática de apuração,”, diz o texto.

A EBC menciona o jornal britânico Guardian, 
veículo que também noticiou a suposta existência de 
mortos, ao argumentar que a exigência de que as infor-
mações fossem divulgadas com rapidez levou diversos 
veículos a cometerem o mesmo erro.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro do artigo de autoria do historiador e 
professor da Universidade de Federal de São Carlos, 
Marco Antonio Villa, intitulado: “Querem impor a mor-
daça”, publicado pelo jornal O Globo em sua edição 
de 27 de dezembro de 2011.

Segundo o autor, não é novidade a forma de agir 
dos donos do poder. Nas três últimas eleições presi-
denciais, o PT e seus comparsas produziram dossiês, 
violaram sigilos fiscais e bancários, espalharam boa-
tos, caluniaram seus opositores, montaram farsas. Não 
tiveram receio de transgredir a Constituição e todo o 
aparato legal. 

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 CYRO MIRANDA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)

Querem impor a mordaça

Marco Antonio Villa, O Globo
Não é novidade a forma de agir dos donos do 

poder. Nas três últimas eleições presidenciais, o PT e 
seus comparsas produziram dossiês, violaram sigilos 
fiscais e bancários, espalharam boatos, caluniaram 

seus opositores, montaram farsas. Não tiveram receio 
de transgredir a Constituição e todo aparato legal.

Para ganhar, praticaram a estratégia do vale-tudo. 
Transformaram seus militantes, incrustados na máqui-
na do Estado, em informantes, em difamadores dos 
cidadãos. A máquina petista virou uma Stasi tropical, 
tão truculenta como aquela que oprimiu os alemães-
-orientais durante 40 anos.

A truculência é uma forma fascista de evitar o 
confronto de ideias. Para os fascistas, o debate é no-
civo à sua forma de domínio, de controle absoluto da 
sociedade, pois pressupõe a existência do opositor.

Para o PT, que segue esta linha, a política não é 
o espaço da cidadania. Na verdade, os petistas odeiam 
a política. Fizeram nos últimos anos um trabalho de 
despolitizar os confrontos ideológicos e infantilizaram 
as divergências (basta recordar a denominação “mãe 
do PAC”).

A pluralidade ideológica e a alternância do poder 
foram somente suportadas. Na verdade, os petistas 
odeiam ter de conviver com a democracia. No passa-
do adjetivavam o regime como “burguês”; hoje, como 
detém o poder, demonizam todos aqueles que se co-
locam contra o seu projeto autoritário.

Enxergam na Venezuela, no Equador e, mais 
recentemente, na Argentina exemplos para serem se-
guidos. Querem, como nestes três países, amordaçar 
os meios de comunicação e impor a ferro e fogo seu 
domínio sobre a sociedade.

Mesmo com todo o poder de Estado, nunca con-
seguiram vencer, no primeiro turno, uma eleição presi-
dencial. Encontraram resistência por parte de milhões 
de eleitores. Mas não desistiram de seus propósitos. 
Querem controlar a imprensa de qualquer forma.

Para isso contam com o poder financeiro do go-
verno e de seus asseclas. Compram consciências sem 
nenhum recato. E não faltam vendedores sequiosos 
para mamar nas tetas do Estado.

O panfleto de Amaury Ribeiro Junior (“A privata-
ria tucana”) é apenas um produto da máquina petista 
de triturar reputações. Foi produzido nos esgotos do 
Palácio do Planalto. E foi publicado, neste momento, 
justamente com a intenção de desviar a atenção na-
cional dos sucessivos escândalos de corrupção do 
governo federal.

A marca oficialista é tão evidente que, na quarta 
capa, o editor usa a expressão “malfeito”, popularizada 
recentemente pela presidente Dilma Rousseff quando 
defendeu seus ministros corruptos.

Sob o pretexto de criticar as privatizações, focou 
exclusivamente o seu panfleto em José Serra. O autor 
chegou a pagar a um despachante para violar os sigilos 
fiscais de vários cidadãos, tudo isso sob a proteção de 
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uma funcionária (petista, claro) da agência da Receita 
Federal, em Mauá, região metropolitana de São Pau-
lo. Ribeiro — que está sendo processado — não tem 
vergonha de confessar o crime. Disse que não sabia 
como o despachante obtinha as informações sigilosas.

Usou 130 páginas para transcrever documentos 
sem nenhuma relação com o texto, como uma tentati-
va de apresentar seriedade, pesquisa, na elaboração 
das calúnias. Na verdade, não tinha como ocupar as 
páginas do panfleto com outras reportagens requen-
tadas (a maioria publicada na revista “IstoÉ”).

Demonstrando absoluto desconhecimento do 
processo das privatizações, o autor construiu um tex-
to desconexo.

Começa contando que sofreu um atentado quan-
do investigava o tráfico de drogas em uma cidade-
-satélite do Distrito Federal. Depois apresenta uma 
enorme barafunda de nomes e informações. Fala até 
de um diamante cor-de-rosa que teria saído clandes-
tinamente do país.

Passa por Fernandinho BeiraMar, o juiz Nicolau 
e por Ricardo Teixeira. Chega até a desenvolver uma 
tese que as lan houses, na periferia, facilitam a ação 
dos traficantes. Termina o longo arrazoado dizendo 
que foi obrigado a fugir de Brasília (sem explicar algum 
motivo razoável).

O panfleto não tem o mínimo sentido. Poderia ser-
vir — pela prática petista — como um dossiê, destes 
que o partido usa habitualmente para coagir e tentar 
desmoralizar seus adversários nas eleições (vale re-
cordar que Ribeiro trabalhou na campanha presidencial 
de Dilma). O autor faz afirmações megalomaníacas, 
sem nenhuma comprovação.

A edição foi tão malfeita que não tomaram nem 
o cuidado de atualizar as reportagens requentadas, 
como na página 170, quando é dito que “o primo do 
hoje candidato tucano à Presidência da República...” 
A eleição foi em 2010 e o livro foi publicado em no-
vembro de 2011 (e, segundo o autor, concluído em 
junho deste ano).

O panfleto deveria ser ignorado. Porém, o Mi-
nistério da Verdade petista, digno de George Orwell, 
construiu um verdadeiro rolo compressor. Criou a farsa 
do livro invisível, isto quando recebeu ampla cobertu-
ra televisiva da rede onde o jornalista dá expediente.

Junto às centenas de vozes de aluguel, Ribei-
ro quis transformar o texto difamatório em denúncia. 
Fracassou. O panfleto não para em pé e logo cairá 
no esquecimento. Mas deixa uma lição: o PT não vai 
deixar o poder tão facilmente, como alguns ingênuos 
imaginam. Usará de todos os instrumentos de intimi-
dação contra seus adversários, mesmo aqueles que 
hoje silenciam, acreditando que estão “pela covardia” 
protegidos da fúria fascista.

O PT não terá dúvida em rasgar a Constituição, se 
for necessário ao seu plano de perpetuação no poder.

O panfleto é somente uma pequena peça da es-
trutura fascista do petismo.

Marco Antonio Villa é historiador e professor da 
Universidade Federal de São Carlos (SP).

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Não havendo mais oradores inscritos, a Presi-
dência vai encerrar a presente sessão.

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

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 26 
minutos.)
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Ata da 30ª Sessão, Não Deliberativa,
em 16 de março de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti, Anibal Diniz e Valdir Raupp

(Inicia-se a sessão às 9 horas e 9 minu-
tos e encerra-se às 11 horas e 51 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tra-
balhos.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB – 
RR) – A Presidência designa o Deputado André Zacha-
row, como membro titular, e o Deputado Adrian, como 
membro suplente, para integrarem a Comissão Mista 
Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC, em 
vagas destinadas ao PMDB, conforme os Ofícios nºs 
184/2012 e 183/2012, ambos da Liderança do PMDB 
na Câmara dos Deputados.

São os seguintes os ofícios:

Of/GAB/I/nº 184

Brasília, 15 de março de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

André Zacharow passa a integrar, na qualidade de Ti-
tular, a Comissão Mista Permanente sobre Mudanças 
Climáticas, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Henrique
Eduardo Alves, Líder do PMDB.

Of/GAB/I/nº 183

Brasília, 15 de março de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Adrian passa a integrar, na qualidade de Suplente, a 

Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climá-
ticas, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Henrique
Eduardo Alves, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência comunica ao Plenário que, uma 
vez findo o prazo fixado no parágrafo único do art. 254 
do Regimento Interno, sem interposição do recurso 
ali previsto, determinou o arquivamento definitivo do 
Projeto de Lei do Senado nº 715, de 2011 – Comple-
mentar, do Senador Eduardo Amorim, que altera o § 3º 
do art. 23 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000, que estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, para 
restringir o alcance das vedações nele previstas ao 
órgão ou Poder que deixar de observar os limites de 
despesa total com pessoal.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência lembra às Senadoras e aos Se-
nadores que o Senado Federal está convocado para 
uma Sessão Especial a realizar-se segunda-feira, dia 
19 do corrente, às 11:00 horas, destinada a come-
morar o lançamento, pela CNBB, da Campanha da 
Fraternidade 2012, com o tema Fraternidade e Saú-
de Pública, nos termos dos Requerimentos nºs 69 e 
139, de 2012, do Senador Ricardo Ferraço e outros 
Senhores Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido 
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Ple-
nário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 61, de 2006, do Se-
nador Valdir Raupp, que altera o art. 9º da Lei nº 
7.998, de 11 de janeiro de 1990, que “regula o 
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Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Sa-
larial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT), e dá outras providências”;

– Projeto de Lei do Senado nº 66, de 2010, do Sena-
dor Marcelo Crivella, que concede pensão espe-
cial aos ex-servidores da extinta Superintendência 
de Campanhas de Saúde Pública, afetados por 
doença grave em decorrência de contaminação 
pelo dicloro-difenil-tricloroetano; e 

– Projeto de Lei do Senado nº 183, de 2010, do Se-
nador Magno Malta, que altera a Lei nº 11.343, 
de 23 de agosto de 2006, que institui o Sistema 
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – 
Sisnad; prescreve medidas para prevenção do 
uso indevido, atenção e reinserção social de 
usuários e dependentes de drogas; estabelece 
normas para repressão à produção não autori-
zada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes 
e dá outras providências, para determinar que 
as emissoras públicas de radiodifusão veiculem 
programas e eventos de artes marciais como 
instrumento de combate às drogas.

Tendo sido apreciados terminativamente pelas 
Comissões competentes, os Projetos de Lei do Se-
nado nºs 61, de 2006 e 66, de 2010, aprovados, vão à 
Câmara dos Deputados; e o Projeto de Lei do Senado 
nº 183, de 2010, rejeitado, vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas às seguintes matérias:

– Projeto de Decreto Legislativo nº 66, de 2012
(apresentado como conclusão do Parecer nº 99, 
de 2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator: Senador Romero Jucá), que aprova a 
programação monetária para o 1º trimestre de 
2012; e 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 67, de 2012
(apresentado como conclusão do Parecer nº 
100, de 2012, da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, Relator: Senador Romero Jucá), que 
aprova a programação monetária para o 4º tri-
mestre de 2011.

Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias encontram-se em regime de urgên-

cia, nos termos do parágrafo único do artigo 353 do 
Regimento Interno, e constam da pauta da sessão 
deliberativa ordinária do dia 20 do corrente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – O Senado Federal recebeu os Ofícios nºs 86 
a 90, de 2012, do Primeiro-Secretário da Câmara dos 
Deputados, comunicando o envio à sanção dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 12, de 2005; 170, de 2010; 66, 
de 2009; 219 e 462 de 2003, respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 86/12/PS-GSE

Brasília, 15 de março de 2012

Assunto: Comunica envio de PL à sanção

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado 

nesta Casa o Projeto de Lei nº 6.383, de 2009, do 
Senado Federal (PLS nº 12/05, na Casa de origem), 
o qual “Determina o emprego obrigatório de flexão de 
gênero para nomear profissão ou grau em diplomas”.

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência 
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à 
sanção.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.

Of. nº 87/12/PS-GSE

Brasília, 15 de março de 2012

Assunto: Comunica envio de PL à sanção

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado 

nesta Casa, o Projeto de Lei nº 511, de 2011, do Se-
nado Federal (PLS nº 170/10, na Casa de origem), o 
qual “Institui a Semana e o Dia Nacional da Educação 
Infantil”.

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que 
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.

Of. nº 88/12/PS-GSE

Brasília, 15 de março de 2012

Assunto: Comunica envio de PL à sanção

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado 

nesta Casa o Projeto de Lei nº 7.572, de 2010, do Se-
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nado Federal (PLS nº 66/09 na Casa de Origem), o 
qual “Institui a Semana Nacional de Controle e Com-
bate à Leishmaniose.”

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência 
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à 
sanção.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário

Of. nº 89/12/PS-GSE

Brasília, 15 de março de 2012

Assunto: Comunica envio de PL à sanção

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado 

nesta Casa o Projeto de Lei nº 7.803, de 2010, do Se-
nado Federal (PLS nº 219/03 na Casa de Origem), o 
qual “Altera o § 1º do art. 1.331 da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002 – Código Civil, no que tange ao 
critério de fixação da fração ideal e às disposições so-
bre alienação e locação de abrigos para veículos em 
condomínios edilícios.”

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência 
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à 
sanção.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.

Of. nº 90/12/PS-GSE

Brasília, 15 de março de 2012

Assunto: Comunica envio de PL à sanção

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado 

nesta Casa o Projeto de Lei nº 7.105, de 2006 do Se-
nado Federal (PLS nº 462/03 na Casa de origem), o 
qual “Altera o inciso I do § 4º do art. 80 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, para beneficiar a edu-
cação a distância com a redução de custos em meios 
de comunicação que sejam explorados mediante au-
torização, concessão ou permissão do Poder Público.”

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência 
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à 
sanção.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– PR) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Nº 158, DE 2012

Nos termos do art. 215, inciso III, alínea c do Re-
gimento Interno do Senado Federal, requeiro, ouvido o 
Plenário, seja registrado nos Anais desta Casa Voto de 
Pesar pelo falecimento da camarada Maria da Concei-
ção Varela Marques, ocorrido no dia 14 de março p.p., 
em Manaus, bem como seja encaminhado o referido 
Voto aos familiares em nome dos filhos: Nayara Varela 
Marques Corrêa e Matheus Varela Marques Ferreira, 
no seguinte endereço: Rua Luiz Antony, 1042, Centro, 
Manaus, AM, CEP 69010-100.

Justificação

Nasceu no dia 28 de outubro de 1964, Concei-
ção Varela foi uma Mulher, forte, determinada, amiga 
fiel, explosiva, intensa. Amou incondicionalmente seus 
Filhos Matheus, 9 anos e Nayara, 23 anos.

Estudou nas Escolas Batistas, no Ida Nelson, 
Batista das Américas, formou em Contabilidade na 
Faculdade Uninorte e, atualmente, se fazia presente 
nas lutas das mulheres guerreiras.

Neste momento de perda e dor, é com enorme 
consternação que recebemos a notícia do falecimento 
da camarada Conceição Varela, lamentamos essa fata-
lidade e sem poder traduzir os verdadeiros sentimentos 
que nos assolam nesse momento tão difícil transmito 
meus sentimentos a seus familiares e amigos.

Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Gra-
zziotin, PCdo B/Amazonas.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Os pareceres lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. 
PTB – RR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 35, 
de 2012, do Presidente da Comissão de Assuntos 
Sociais, comunicando a deliberação pela declaração 
de prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado nº 
164, de 2003.

É o seguinte o Ofício:

OFÍCIO Nº 35/2012-PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 14 de março de 2012

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, a declaração de prejudicialidade do Projeto de 
Lei do Senado nº 164, de 2003, que altera os artigos 
1º e 10 da Lei nº 9656, de 3 de junho de 1998, que 
dispõe sobre os planos de seguros privados de assis-
tência à saúde, e dá outras providências, incluindo a 
assistência psicológica no âmbito desses, de autoria 
da Senadora Lúcia Vânia.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Com referência ao Ofício nº 35, de 2012, a 
matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamen-
te, a fim de ser declarada prejudicada, nos termos do 
§ 1º do art. 334 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 33, de 2012,
do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que 
comunica a apreciação, em caráter terminativo, do 
Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

OFÍCIO Nº 33/2012-PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 14 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão rejeitou, em decisão termi-
nativa, o Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 2011, de 
autoria do Deputado Vicentinho, que altera dispositivos 
da Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966, que dispõe 
sobre a remuneração de profissionais diplomados em 
Escolas de Engenharia, Agronomia e Veterinária, para 

estender sua aplicação aos diplomados em cursos de 
tecnologia nas respectivas áreas.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Com referência ao Ofício nº 33, de 2012, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que o Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 2011, 
seja apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, 
§§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Há oradores inscritos.

Concedo a palavra à Senadora Vanessa Grazzio-
tin, do Estado do Amazonas.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente, Senador Moza-
rildo, Senador Cristovam, companheiros e companhei-
ras, no dia de ontem um dos jornais mais importantes 
do meu Estado, da cidade de Manaus, comemorou 
seu aniversário de fundação. O Diário do Amazonas 
completou 27 anos.

Não só como Parlamentar, mas como militante do 
movimento estudantil, primeiro, e do movimento sindi-
cal depois, antes de chegar ao Parlamento do Estado 
do Amazonas, tive a alegria e a felicidade de assistir 
ao nascimento do jornal Diário do Amazonas. Aliás, 
Senador Mozarildo Cavalcanti, não foi o único que vi 
nascer. Mas falo com muita alegria e faço questão de vir 
aqui registrar esses 27 anos, de saudar esses 27 anos 
do jornal, porque inúmeros foram os jornais fundados 
nesses últimos tempos, nessas últimas décadas, na 
cidade de Manaus, mas poucos foram os que prospe-
raram, poucos foram os que permaneceram atuando. 
Entre esses poucos está, exatamente, o jornal Diário 
do Amazonas.

É com muita alegria que cumprimento a direção 
do jornal, o Sr. Cassiano Anunciação, conhecido ca-
rinhosamente pelo povo do Amazonas como Batará, 
uma pessoa extremamente simples e dedicada a fa-
zer a boa comunicação, a boa imprensa. Não era um 
empresário do ramo da comunicação, mas entrou no 
ramo da comunicação e, em decorrência de sua sim-
plicidade, do fato de ter visto que precisava se cercar 
de profissionais responsáveis, dedicados, conseguiu 
fazer do jornal o Diário do Amazonas, hoje, uma re-
ferência em todo o Estado.

Então, quero cumprimentar todos os servidores 
e a direção do jornal. O Sr. Cassiano tem consigo dois 
filhos que se dedicam, afora outros, que trabalham di-
retamente na direção do jornal, Cirilo e Ciro, a quem 
cumprimento neste momento, cumprimentando toda 
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a sua família, cumprimentando toda a diretoria desse 
importante meio de comunicação do meu Estado.

Quero cumprimentar principalmente os traba-
lhadores daquele jornal – jornalistas, técnicos, grá-
ficos –, pessoas que não apenas trabalham, mas se 
dedicam muito, dão o melhor de si para fazer o bom 
jornalismo. E, também, Sr. Presidente, cumprimentar 
todas as jornalistas e os jornalistas do jornal na pes-
soa do jornalista e editor geral Hudson Braga, pessoa 
da mais extrema competência, um jornalista, apesar 
de jovem, com muita tradição, extremamente dedica-
do, que tem ajudado a família Anunciação a colaborar 
com a cidade de Manaus, a colaborar com o Estado 
do Amazonas no sentido de fazer o bom jornalismo, 
de levar a boa informação.

Então, recebam todos, Sr. Cassiano, Ciro, Cirilo, 
jornalistas, técnicos, servidores, meus cumprimentos 
por esta importante data. Quero dizer que, além do 
Diário, que é o jornal mais tradicional, eles, há algum 
tempo, lançaram outra edição mais popular chamada 
Dez Minutos, que é um jornal que atende uma parcela 
maior da nossa sociedade.

Senador Mozarildo, aproveitando que V. Exª dirige 
nossos trabalhos no dia de hoje, quero dedicar alguns 
minutos a falar um pouco do nosso grande desafio. E 
toda vez que falo da Amazônia eu cito o exemplo de V. 
Exª, Senador Mozarildo, que chegou a esta Casa bem 
antes de mim. Eu tive a oportunidade de trabalhar mui-
to este tema na Câmara dos Deputados e, mesmo lá, 
a Casa aqui ao lado, procuramos fazer uma parceria. 
V. Exª, como Senador, e eu, como Deputada, ao lado 
de vários outros parlamentares, Senadores, Deputa-
dos, Deputadas, uma parceria no sentido de colocar o 
debate, o diálogo sobre a Amazônia na ordem do dia.

V. Exª já está concluindo um relatório, fruto de 
muitos debates – e tive a possibilidade de participar 
de alguns deles –, realizado pela Subcomissão da 
Amazônia, que trata da questão das fronteiras, da 
faixa de fronteira e sua defesa. V. Exª preside essa 
subcomissão da Comissão de Relações Exteriores já 
há algum tempo, e nos brindará... Como eu já disse, 
queremos fazer do lançamento de V. Exª – e pertenço 
à Comissão de Relações Exteriores e sou membro da 
Subcomissão da Amazônia –, um grande evento, por-
que, de fato, V. Exª desenvolveu um grande trabalho, 
e um trabalho extremamente árduo. Podia, muitas ve-
zes, estar no seu Estado, numa segunda-feira, numa 
sexta ou numa quinta, mas estava aqui debatendo os 
nossos problemas, no sentido de ajudar na formulação 
de uma política que se torne efetiva em nossa região. 
Então, cumprimento, mais uma vez, V. Exª e fico feliz 
de falar sobre esse tema com V. Exª aqui.

Da mesma forma, criamos – e V. Exª também par-
ticipa – outra subcomissão, dessa feita da Comissão 
de Desenvolvimento Regional, que trabalha mais essa 
questão das diferenças regionais e da necessidade de 
um desenvolvimento mais coeso no Brasil.

Então, em um dia desses, tivemos uma reunião. 
Participaram, salvo engano, V. Exª, eu, os Senadores 
Valdir Raupp, Vicentinho, Flexa Ribeiro, enfim, parti-
ciparam vários Senadores, inclusive de vários Esta-
dos – acho que foram dois ou três Estados que não 
estavam presentes na nossa reunião –, e tomamos 
uma decisão muito firme de retomar a Organização 
dos Parlamentares da Amazônia, que, efetivamente, 
precisa acontecer, porque, dessa forma, poderemos 
chamar mais a atenção do País, principalmente do 
Poder Público, para nossas necessidades.

É com muita alegria, Senador Mozarildo, que 
digo que estamos no caminho certo, e não será pre-
ciso, penso eu, falarmos tão alto; basta mantermos a 
persistência, mantermos o debate na ordem do dia 
para alcançarmos conquistas para além das que con-
quistamos hoje.

Quero aqui recordar – e V. Exª estava presente 
– quando, na última terça-feira, pela manhã, fizemos 
uma sessão de comemoração ao Dia Internacional 
da Mulher, o 8 de março, sessão em que entrega-
mos o Diploma Mulher Cidadã Bertha Lutz para cinco 
bravas mulheres brasileiras, entre elas a Presidenta 
Dilma. E, no discurso de Sua Excelência – não sei se 
V. Exª prestou atenção, Senador Mozarildo –, ela fala 
na construção do nosso País. O nosso País, de fato, 
está em construção, não só da democracia, mas de 
uma sociedade mais justa, que abrigue de forma mais 
igual o seu povo, a sua gente. E ela dizia ainda ver três 
grandes desafios ou a necessidade de se enfrentar três 
grandes problemas que o Brasil vive, sem o que não 
estaríamos ou não estaremos construindo, primeiro, 
uma democracia sólida, e, segundo, uma sociedade 
efetivamente justa para todos os brasileiros e todas 
as brasileiras.

E, aqui, vejo o Senador Wellington, ex-Governador 
do Piauí, o Senador Cristovam, daqui do Distrito Fede-
ral, mas que também tem suas raízes lá no Nordeste 
brasileiro e que é um estudioso, e por si só isso basta. 
E a Presidenta dizia que os três grandes desafios para 
construir este País são: acabar com as discriminações, 
sobretudo, a discriminação racial, que é muito forte e 
piora a discriminação social, mas ainda a discrimina-
ção de gênero e as diferenças regionais. Não tenho 
dúvida nenhuma, bem como o Senador Wellington, que 
coordena, na nossa Comissão de Desenvolvimento 
Regional, a Subcomissão do Nordeste, onde vamos 
promover grandes eventos.
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Combinamos já, não é Senador? A Amazônia faz 
os seus, Senador Mozarildo, Nordeste faz os seus e, 
depois, juntaremos tudo, tudo, porque, efetivamente, 
precisamos fazer com que nossas regiões se desen-
volvam. 

Ontem vim a esta tribuna, lamentavelmente, para 
falar de um assunto extremamente delicado. Ingressei, 
na última quarta-feira, com uma representação no Mi-
nistério Público Federal, para que o Ministério Público 
Federal aja com agilidade frente a todas essas notícias 
que estamos recebendo de que as populações indíge-
nas estariam negociando com empresas estrangeiras 
o direito ao usufruto da terra, usufruto da biodiversida-
de para comercializar créditos de carbono ao completo 
arrepio da lei, ao completo arrepio da lei.

Mas e por que isso acontece? Porque ainda nós, 
na Amazônia, não estamos vivendo efetivamente um 
processo de transformação que precisamos viver, é 
óbvio. Vamos fazer o balanço do que é agora e do que 
era uma década atrás. Avançamos muito, mas quero 
lembrar aqui que o Governo anterior ao do Presidente 
Lula acabou com a Sudam, acabou com a Sudene. E 
qual foi a desculpa? “Ah! Porque são órgãos corruptos”. 
Mas espera lá, se a pessoa está doente, muito doente, 
tenho certeza de que nenhum médico vai passar ne-
nhum medicamento letal porque a pessoa está muito 
doente. Vai fazer de tudo, absolutamente de tudo, pri-
meiro, para garantir o mínimo de qualidade de vida e 
o mínimo de sofrimento dessa pessoa, ao tempo em 
que desenvolve um tratamento para melhorar.

Apelamos muito ao ex-Presidente Fernando Hen-
rique para que não fechasse a Sudam, que não fechas-
se a Sudene, uma das poucas coisas que conquista-
mos neste País, fruto da política e do envolvimento 
do grande brasileiro Celso Furtado, que sabia, talvez 
mais do que ninguém, da necessidade de manter um 
equilíbrio melhor do nosso País. Mas, ainda assim, 
acabaram com a Sudam e a SUDENE. Precisou vir o 
Presidente Lula e reinstalá-las.

Mas esse é um passo; precisamos de outras 
questões... Os Estados do nordeste são os que mais 
crescem economicamente no Brasil. Por quê? Porque 
já se leva o mínimo. Se levar mais, quanto mais não 
poderemos crescer, diminuindo a miséria?

Crescemos economicamente pouco no ano pas-
sado, apenas 2.7% do nosso PIB; enquanto países se-
melhantes ao nosso (países emergentes) cresceram 
4%, 5%, 6%. Nosso crescimento está pouco! Agora, 
não é pior porque a melhor média de crescimento veio 
dos Estados menos desenvolvidos, que, como o meu, 
cresceram em torno de 4%, acima da média nacional, 
como a de vários Estados do nordeste.

Mas precisamos ir além, porque o Brasil não é só 
uma das grandes nações do mundo. Somos menores 
do que a China, econômica e territorialmente, mas, se 
olharmos as terras agricultáveis e utilizáveis, consta-
taremos que somos maiores que a China, que a Rús-
sia, que não têm áreas de terra aproveitável como nós 
temos. Eles não têm a reserva de biodiversidade que 
tem o Brasil – nenhum outro país do mundo o tem! Eles 
não têm, Senador Mozarildo, as reservas de água de 
superfície que o Brasil tem; não têm a reserva mineral 
que nós temos. Enfim... Mas basta trabalhar para isso. 
E aí não dá só para olhar para o hoje. Vamos olhar o 
hoje procurando vislumbrar o amanhã. Investimento em 
ciência e tecnologia, principalmente na região amazô-
nica é muito importante. É muito importante!

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – V. Exª 
me permite um aparte?

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Pois não, com muito prazer, concedo o apar-
te a V. Exª e, posteriormente, ao Senador Cristovam.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Aliás, 
pela ordem, o Senador Cristovam é sempre o primeiro 
em todos os quesitos. Mas para saudá-la, Senadora 
Vanessa, eu quero telegraficamente pincelar quatro 
pontos que V. Exª coloca. Primeiro: é comum às regiões 
menos desenvolvidas – e, infelizmente, ainda, Norte 
e Nordeste são as duas menos desenvolvidas – nós 
termos uma pauta... E eu fico feliz de tê-la presidindo 
essa Subcomissão, o que para mim é uma honra. Va-
mos segunda-feira a Sergipe... Aliás, vamos amanhã 
para lá. Vamos conhecer a experiência, aqui puxada 
pela bancada de Sergipe, na área de turismo rural. 
Vamos tratar do tema da aviação regional e de vários 
temas importantes. Nós temos um pacote de medi-
das neste Congresso que está parado, e se a gente 
não tiver um motor turbinado para fazê-lo andar, nós 
vamos terminar o mandato e ele não se torna efetivo. 
Por exemplo: premidos por uma decisão do Supremo, 
nós vamos ter que decidir agora, na marra, o Fundo 
de Participação. O pré-sal a gente votou aqui em regi-
me de urgência, agora temos chance de ver se tocam 
agora na Câmara, inclusive com esse conceito que o 
Senador Cristovam tem defendido como fontes para 
a educação. Está aqui o Projeto de Resolução nº 72, 
e não tem cabimento você não resolver um problema 
do Espírito Santo e de Santa Catarina, que é o que 
resta, para se votar o Projeto de Resolução nº 72, que 
abre perspectiva não só para a receita dos Estados, 
mas para fazer o Brasil crescer. Nós temos – e isso 
está engolindo a economia dos Estados e municípios 
brasileiros – que regulamentar o comércio eletrônico. 
Por falta de lei, por falta de uma regulamentação, você 
tem hoje o comércio virtual desmantelando o comércio 
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presencial. Nós temos o Fundeb, que tem uma regra 
que mata os Estados menos desenvolvidos, que têm 
mais alunos na rede pública, o que não é considerado 
na hora da fatia. Seguramente, apenas para dar um 
exemplo, de cada 100 que o Estado do Amazonas 
coloca no Fundeb, compulsoriamente, é obrigado a 
transferir 60 para os seus Municípios, ficando com 40. 
Ou seja: para o Estado cumprir toda uma missão, que 
é gigantesca, de dar ensino médio, ensino técnico, 
ETEC, enfim, um bocado de coisas, esse dinheiro não 
dá. Nós temos de discutir o per capita SUS. Quanto 
menos desenvolvido, mais baixo é o per capita SUS 
que se recebe pelo critério, hoje, da resolutividade. As-
sim, os mais desenvolvidos, que têm um sistema de 
maior resolutividade, é que recebem mais, pela lei do 
faroeste, ou seja, quem for mais rápido no gatilho leva. 
Não há um sentido de proteção. Nós temos de discutir 
o imposto sobre importação. O Governo está fazendo 
sem muito debate. Nós temos de discutir sobre a po-
lítica de importação e a de exportação, com relação à 
Lei Kandir, que nunca se efetivou. O Amazonas, aliás, 
é um dos grandes prejudicados, assim como outros 
Estados do Brasil. Enfim, estou colocando que temos 
um conjunto de programas que temos de tratar e, se 
não tratarmos juntos, Norte e Nordeste, puxando como 
um motor turbinado, a gente não vai. O outro tema já...

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Eu acho que o Senador Cristovam Buarque 
está aí a reclamar que precisamos falar também do 
Centro-Oeste, Senador Wellington.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Citei 
os dois aqui, mas regiões do Centro-Oeste, regiões 
do Sudeste não desenvolvidas. Aí eu pego – só para 
a senhora entender aonde quero chegar – Sudene e 
Sudam. Não tem sentido nenhuma das superintendên-
cias no modelo atual. Tenho defendido que, se for para 
manter como está, é melhor fechar, de forma sincera. 
Acabaram-se as regras, ou seja, a regra, de primeiro, 
na época em que a Sudene e a Sudam foram criadas, 
era ter um fundo e investir onde está mais atrofiado. Se 
há um município, se há uma cidade satélite do Distrito 
Federal com uma renda per capita baixa, aí tem que 
ser prioridade. Ou seja, você tem que considerar a ren-
da per capita média nacional de R$16 mil. Nós temos 
Municípios brasileiros com renda per capita de R$2 mil, 
R$1.700,00. Como isso não é prioridade na hora dos 
investimentos? Agora, qual é a regra? Uma empresa 
quer se instalar. Bom, se for pela lei de mercado, vou 
me instalar em São Paulo, na capital, em Minas Ge-
rais; vou me instalar onde há consumidor com renda; 
não vou me instalar em lugar distante, que não tem 
infraestrutura e não tem renda. Então, precisa ser re-
pensado o que fazer. É um instrumento fantástico, mas 

o que fazer desse instrumento? Outro tema diferente: 
índios. Acabei de falar aqui para o Senador Cristovam. 
Ontem eu me emocionei, eu cheguei a chorar aqui 
ontem numa sessão, vendo depoimentos legítimos de 
índios e índias da Bahia, no caso. É um absurdo como 
nós, brasileiros, estamos tratando os nativos, os povos 
das origens deste País. É uma vergonha, Senadora, 
que 90% da população indígena – isso aqui é dado 
real – vivam nos 16 milhões da miséria. Enquanto no 
Brasil são 9%, enquanto o Nordeste está lá choran-
do, meu Estado com 20%, o que já é um absurdo, os 
índios com 90%. Então, como a gente não olha de 
forma diferenciada? A Funai tem toda a vontade, mas 
não tem as condições. Essa que é a verdade! Ela tem 
que lidar de forma transversal, ela precisa fazer uma 
política de educação, mas tem que tratar com o Minis-
tro. A Funai está aqui embaixo, tem que ir para uma 
secretaria nacional do Ministério da Justiça para de lá 
ir para o Ministro das Comunicações, ou seja, precisa 
ir ao Ministro da Justiça para poder ir ao Ministro das 
Comunicações. Não dá! Temos que pensar. Estamos 
correndo atrás do prejuízo: estão matando índio, tem 
que ir; estão expulsando, tem que ir; a terra está lá 
com conflito, tem que ir. Estamos correndo atrás do 
prejuízo por falta de uma autoridade à altura para dar 
conta desse problema. E o último tema que V. Exª trata 
muito bem é em relação a isso tudo que está aconte-
cendo dentro desse gigantesco potencial. Quero aqui 
lhe dizer que acho que a gente precisa fazer, antes do 
recesso, essa agenda. Eu queria deixar uma proposta: 
nós poderíamos programar para o mês de maio, num 
Estado da região Norte, uma reunião para a gente jun-
tar as duas comissões. Primeiro, faríamos uma reunião 
aqui, uma reunião preparatória, e faríamos outra na 
região Norte e, em seguida, uma na região Nordeste, 
de forma a envolver a Bancada das duas regiões e os 
Governadores das duas regiões, porque há uma pauta 
comum e, se a gente não agir de modo planejado, bem 
organizado, vamos pegar tromba, numa linguagem de 
povo novamente, desperdiçando uma década sem uma 
solução. Parabéns pelo seu pronunciamento. Perdoe-
-me por ter falado tanto. Muito obrigado.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Imagina! Eu que o agradeço enormemente, 
Senador Wellington. A experiência de V. Exª nos ajuda 
muito, muito mesmo.

Antes de passar a palavra ao Senador Cristovam, 
a quem, com muito prazer, também concederei um 
aparte, quero dizer, Senador Wellington, que, naquela 
reunião que nós fizemos, uma reunião mais informal e 
até fora do âmbito da comissão, com vários Senadores 
da região que não pertencem à subcomissão, porque 
a subcomissão tem um número reduzido – é assim 
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que V. Exª também trabalha – já discutimos, Senador 
Mozarildo, no sentido de fazermos exatamente isso. 
Agora, precisamos fazer um pouco diferente do que 
estamos fazendo até o momento. Primeiro, esses de-
bates são necessários e importantíssimos, mas quem 
envolveremos nesses debates? V. Exª tem razão. Além 
dos Parlamentares, precisamos envolver os Governa-
dores, precisamos envolver as equipes técnicas dos 
Governadores, precisamos envolver o Governo da Pre-
sidenta Dilma, os Ministros do Governo da Presidenta 
Dilma, porque é assim que a gente caminha.

Muitas vezes, não é nem falta de recursos. Ali-
ás, eu acho que, em boa parte das vezes, pelo menos 
no nosso caso, é falta de recurso, mas, muitas vezes, 
não é nem falta de recurso, mas falta de uma política 
mais clara.

A Amazônia, Senador Wellington, dispõe de um 
instrumento fantástico, chamado Plano Amazônia Sus-
tentável – PAS. Esse plano foi construído nos primeiros 
anos do primeiro mandato do Presidente Lula, junta-
mente com os nove Governadores, com todo o Minis-
tério; e nós, Parlamentares, tivemos a oportunidade 
de participar. É um plano, mas que deve orientar um 
conjunto de programas. Alguns já existem, mas acon-
tecem de forma dispersa. E somos tão carentes de 
recursos que temos de juntar esforços e não incenti-
var a dispersão.

Então, é isso. Eu acho que V. Exª tem razão. 
Vamo-nos juntar – todos, todos, Norte e Nordeste – e 
fazer esse grande evento.

De nossa parte, não tenha dúvida, Senador 
Wellington: vamos ao Nordeste, e que os nordestinos 
vão ao Norte, também, e que a gente consiga, juntos, 
essa nova construção.

O Brasil é um País de grandes possibilidades. Nós 
não podemos ficar olhando só o superávit, o superávit, 
o superávit. Não podemos ficar só olhando a inflação, 
a inflação, a inflação. Não podemos achar que ciência 
e tecnologia têm de agir separadamente da educação.

Lamentavelmente, eu sou obrigada a dizer, desta 
tribuna, que, na região amazônica, não temos um cen-
tro de biotecnologia. Aliás, temos um, construído com 
recursos parcos do Ministério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio, leia-se Suframa, Superintendência 
da Zona Franca de Manaus. É um projeto belíssimo, 
que está lá subutilizado há mais de 10 anos. Não temos 
sequer, ainda, um modelo de gestão. Para definirmos 
um modelo de gestão não é preciso ter recursos. E 
sem um modelo de gestão, não vamos a lugar algum. 
Centro de Biotecnologia da Amazônia.

A indústria farmacêutica do Brasil – falo isso por-
que estudo um pouco, por ser da área – viveu alguns 
momentos importantes ou de crise. Neste momento 

recente, é uma indústria crescente, uma indústria vi-
gorosa, por isso alvo da cobiça das multinacionais. 
Agora, uma indústria crescente porque produz muitos 
genéricos. O que são genéricos? São a cópia de um 
medicamento cuja patente já expirou. Nós temos de 
ir além dos genéricos. Nós temos de desenvolver um 
projeto consistente de desenvolvimento, de inovação 
nessa área, e ninguém melhor que nós, porque ninguém 
dispõe de mais matéria-prima para isso que o Brasil.

Então, é com muita alegria que não somente ouço 
pronunciamentos, mas vejo ações. Essa preocupação 
não é só nossa, Mozarildo. Nós estamos engrossando, 
cada vez mais, as fileiras daqueles que se preocupam, 
efetivamente, com o desenvolvimento regional.

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

Senadora Vanessa, em primeiro lugar, também quero 
cumprimentar o Diário do Amazonas pelos seus 27 
anos. Acho que a senhora fez um bom gesto ao trazer 
essa homenagem a esse jornal, que representa tam-
bém o pensamento do povo do Amazonas. Também, 
o seu discurso traz duas coisas interessantes: a dis-
criminação, como tema, e os problemas das regiões 
mais pobres deste País com as desigualdades regio-
nais. Isso me permitiu pensar um pouco aqui. Quanto 
à discriminação, é uma pena que nossos partidos de 
esquerda, nós, de esquerda, deixamos de lado muito, 
ao longo de décadas, o problema de discriminação, 
achando que tudo era um problema de classe. Lembro-
-me dos debates que eu fazia, e diziam que não havia 
racismo no Brasil, que era problema de pobres e de 
ricos, que não havia discriminação contra as mulheres. 
Então, felizmente, os movimentos sociais dos negros, 
das mulheres, dos homossexuais foram descobrindo 
o problema da discriminação e vendo: “Temos de lutar 
por isso!” E lutaram. Hoje, os partidos, como o PCdoB, 
o PDT – desde o tempo do Brizola, aliás –, foram in-
corporando a luta contra as discriminações. O Partido 
dos Trabalhadores tem sido um partido também que 
luta contra as discriminações. Este é o primeiro fato: 
têm de acabar as discriminações de todos os tipos. E 
há uma discriminação regional do ponto de vista eco-
nômico. Mas aí, Senador Mozarildo, eu queria lembrar 
que não vai resolver a desigualdade regional econô-
mica se nós não quebrarmos a mãe da desigualdade 
econômica, que é a desigualdade educacional. Eu era 
adolescente quando surgiu a Sudene. Fui para a rua, 
adolescente, defender o surgimento da Sudene, porque 
as elites nordestinas eram contrárias. Foi a força do 
Juscelino e a inteligência de Celso Furtado que fizeram 
com que ela surgisse. Faz 50 anos, mais um pouco. 
Não dá para dizer que o Nordeste seria melhor sem a 
Sudene. De maneira alguma! Mas o que a Sudene fez 
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foi muito pouco diante das esperanças daquela época. 
Imagino o que teria acontecido, como seria hoje o Nor-
deste se, naquela época, nós tivéssemos concentrado 
os recursos para fazer uma evolução educacional no 
Nordeste em vez de se usarem os mecanismos dos 
incentivos fiscais, que terminaram desperdiçando mui-
tos recursos. Trouxeram algumas fábricas? Trouxeram. 
Mas foi quase tudo evaporado na base dos sistemas, 
das cobranças, inclusive de comissões cobradas, eu 
não digo nem propinas, mas comissões mesmo para 
liberar as coisas. Nós temos de fazer com que haja 
um investimento maior nas regiões. Mas temos de 
fazer com que, nesses investimentos maiores, seja 
feito investimento maior na área de educação. Se o 
Governo Federal decidisse começar pelo Nordeste, 
pelo Norte uma revolução educacional, como a erra-
dicação do analfabetismo, a federalização – que eu 
defendo e que muitos são contra –, se começassem 
a implantar, nessas regiões, escolas do tipo do Pedro 
II, do tipo das escolas técnicas, do tipo dos institutos 
de aplicação, do tipo dos colégios militares, que são 
escolas federais e que são as melhores do Brasil, na 
média; se, de repente, a gente colocasse cinco, dez, 
vinte, trinta mil colégios Pedro II nos nossos Estados 
do Nordeste e do Norte, eu tenho certeza de que con-
seguiríamos duas coisas que foram os dois temas do 
seu discurso: quebrar a desigualdade e quebrar os 
preconceitos. Ou, talvez, sendo mais claro, diminuirí-
amos a desigualdade, porque não dá para dizer que 
todo mundo vai ser igualzinho. Diminuiríamos muito as 
desigualdades, que seriam por vocação, por persistên-
cia, e não por sorte de nascer em tal ou tal família. Ao 
mesmo tempo, quebraríamos os preconceitos, porque 
os preconceitos não vêm, embora tenham relação, da 
desigualdade; eles vêm da mentalidade. E a mentali-
dade a gente forma na escola, na família, na mídia, ou 
seja, no processo educacional. Era isso que eu queria 
colocar, aproveitando a sua provocação. Temos que 
lutar contra preconceitos e enfrentar a desigualdade.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Senador Cristovam, eu não precisaria nem di-
zer o quanto V. Exª tem razão. Acho que o Brasil sabe 
disso, porque os exemplos do mundo estão aí. Ne-
nhum país que se tornou, mesmo que pequeno, sem 
recursos naturais, em condições totalmente adversas, 
saindo de guerras, nações destruídas... Foram nações 
que se levantaram e hoje são exemplo para o mundo, 
líderes mundiais do desenvolvimento tecnológico, que 
é um desenvolvimento só alcançado a partir do de-
senvolvimento do conhecimento. Então, os exemplos 
estão aí à nossa frente.

V. Exª sabe – porque aqui formamos também outro 
grupo de parlamentares – que nós defendemos com 

muita força que a maior parte dos recursos do fundo 
do pré-sal seja direcionada para a educação. Eu acho 
que essa seria uma sinalização fundamental, Sena-
dor Cristovam. V. Exª tem razão, porque não é ape-
nas a escola formal, a educação formal que forma as 
pessoas. Hoje o poderoso sistema de mídia no Brasil 
talvez seja mais forte até do que o sistema formal de 
educação, na formação através da informação, mas 
com uma prioridade que deveremos efetivamente dar 
à educação. Até nisso teremos mais condições de in-
terferir. Até nessas informações equivocadas.

E é com muita tristeza que vejo, nesta semana, 
os professores... Eu fui Vice-Presidente norte da CNTE, 
que, à época, era CPB, que era só de professores. Hoje 
é uma confederação que engloba todos os trabalha-
dores em educação. Lutei muito por um piso salarial 
nacional, por plano de carreira para o magistério, para 
os trabalhadores de educação. E nós conseguimos. E 
hoje avançamos muito, também fruto deste Governo, 
porque temos um piso estabelecido – e o Senador 
Wellington falava do Fundeb, Senador Cristovam –, 
temos um piso nacional.

Mas, de um lado, governadores, prefeitos se jun-
tando, dizendo que não têm condições de pagar e, de 
outro, trabalhadores em educação fazendo manifesta-
ções para que o piso seja, efetivamente, cumprido no 
Brasil inteiro. E de que piso nós estamos falando? De 
menos de R$1,5 mil por mês, Senador Cristovam, para 
um professor numa jornada de 40 horas. Aí prefeitos 
dizem: “Não, mas 30 das quais têm que ser cumpridas 
fora de sala de aula”. Têm. Eu fui professora do ensi-
no médio e sei o quanto é necessário para a qualida-
de da educação que o professor possa se preparar, 
que o professor possa estudar. Então, está correta a 
lei. Temos que buscar os mecanismos. De um lado, o 
prefeito tem razão, porque não tem dinheiro; de outro, 
o magistério tem muita razão, porque o piso ainda é 
pequeno. União, vamos ver qual é a solução, de onde 
sairá o recurso.

Agora, o recurso tem que sair. Não dá para o 
Brasil continuar pegando a maior parte dos seus recur-
sos para pagar juros de dívida. Não é possível. Esse 
período se esgotou. Essa lógica está esgotada. E nós 
estamos mudando. Agora, a mudança é lenta ainda. 
Se, de um lado, baixa-se o juro, por outro, aumenta-
-se o contingenciamento, que é para mostrar que o 
mercado é muito sensível. A coisa mais sensível que 
existe no planeta Terra chama-se mercado, mais sen-
sível que as pessoas. Imagina. O mercado tem muito 
sentimento, muita sensibilidade.

Então, se a Presidenta toma uma atitude corajo-
sa de diminuir as taxas de juros, por outro lado, vê-se 
obrigada, até para acalmar o mercado, a manter em 
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elevadíssimos níveis o superávit, a contenção da aplica-
ção de recursos, que não nos permite um investimento 
mínimo de 25% do PIB, que é o que o Brasil necessi-
taria. E, quando falamos em investimento, falamos em 
educação, falamos em infraestrutura, falamos nessas 
coisas. Senador Cristovam, V. Exª tem razão, mas, 
como dizia também o Senador Wellington, primeiro, 
estamos nos organizando – Norte, Nordeste, parte do 
Centro-Oeste ou Centro-Oeste; segundo, há na pauta 
projetos que caminham no sentido de contribuir com 
essa política que favoreça um desenvolvimento mais 
equilibrado. O FPE. Eu tenho um projeto que trouxe da 
Câmara dos Deputados, mudando as regras do FPE. 
Segundo o Supremo, nós temos de fazer isso, senão 
eles o farão. De fato, temos de fazer, porque está na 
lei que nós mesmos aprovamos, que o Parlamento 
brasileiro aprovou.

O FPE tem de preocupar-se com os menos de-
senvolvidos, tem de preocupar-se com questões que 
também estão na ordem do dia, como as questões 
ambientais. Não há, na nossa legislação tributária, um 
elemento que leve em consideração o meio ambiente.

Na pauta estão os royalties também. Eu fiz, Se-
nador Wellington, um pronunciamento... V. Exª, Senador 
Wellington, é o autor do Projeto, salvo engano, nº 448 
– está aqui a Drª Cláudia Lyra, que pode corrigir-me, 
mas acho que é o Projeto nº 448 –, que prevê a nova 
repartição dos recursos oriundos do pré-sal.

Senador Wellington, não sei se V. Exª foi informa-
do, mas a Câmara agora resolveu criar uma comissão, 
um grupo de trabalho, de 12 Deputados e Deputadas, 
seis contra e seis a favor, para ver se chega a um con-
senso. Perguntei, quando fui informada: qual o prazo? 
“Um mês”. Vamos cobrar exatamente um mês, Senador. 
Exatamente um mês, porque a Câmara tem de decidir. 
Nós sempre decidimos rapidamente. Sempre decidimos 
rapidamente. A Câmara tem de decidir, porque esse 
dinheiro não vai sair de ninguém, mas vai entrar para 
quem precisa. É isto que temos de ver: ele vai entrar 
para quem precisa.

O comércio eletrônico. Participei, também, nes-
ta semana – semanalmente está havendo atividades 
relacionadas a todos esses temas –, no gabinete do 
Presidente José Sarney, da entrega formal do antepro-
jeto para mudar o Código de Defesa do Consumidor, 
que trata do comércio eletrônico. É isto: o comércio 
eletrônico hoje, cada vez mais, vai tomar o espaço do 
comércio físico. Eu mesma sou uma daquelas que já 
aderiram ao comércio eletrônico. Para quem e onde 
são recolhidos os tributos? Então, são questões que 
estamos trabalhando.

O Projeto de Resolução nº 72, do Senador Jucá, 
que trata da cobrança do ICMS interestadual, que é 

um passo importante para acabar com a guerra fiscal 
no Brasil, a qual também não favorece ninguém, mas 
que empobrece a Nação como um todo. Empobrece 
a Nação como um todo, porque, no fundo, no fundo, 
quem mais ganha são os importadores, que não ge-
ram um emprego, que não geram nada no Brasil. É 
uma atitude que não diria desesperada, mas no limite 
de alguns governadores, que não veem outra saída. 
E não encontrando outra saída para ampliar a sua ar-
recadação, buscam esses incentivos que concedem 
aos importadores.

Enfim, quero concluir o meu pronunciamento 
dizendo que, infelizmente, o Brasil – e o Presidente 
Sarney, com muita competência, aqui no Senado, mos-
trou a todos nós – alcançou aproximadamente 1,090 
milhão de homicídios nos últimos 30 anos, um número 
superior à perda em todos os conflitos e guerras nos 
quais o País já se envolveu. Nenhum país tem um ín-
dice que nós temos.

E esse problema, não tenho dúvida nenhuma, é 
fruto não só de um país desigual. Inclusive, o Governo 
já trabalha para diminuir essa desigualdade. Falava há 
pouco do crescimento do PIB ainda pequeno diante das 
nossas necessidades, mas a diminuição da pobreza 
no Brasil tem sido algo constante, o que não queremos 
perder de maneira nenhuma. Pelo contrário, queremos 
mais recursos e novas políticas, exatamente para ace-
lerar ainda mais a inclusão social no Brasil.

Mas, sem dúvida nenhuma, será a adoção de 
medidas como o fortalecimento da educação e a dis-
tribuição melhor de recursos entre todos os Estados 
e Municípios brasileiros que fará com que formemos 
pessoas mais conscientes da importância da vida e 
do convívio social.

Quero concluir meu pronunciamento dizendo que 
vejo este ano como um ano de grandes desafios, prin-
cipalmente para as nossas regiões, Senador Welling-
ton Dias, Senador Anibal Diniz, que acaba de chegar 
ao plenário, Senador Mozarildo Cavalcanti. Para tanto, 
precisamos nos juntar com muita força para fazer com 
que as nossas regiões recebam uma atenção maior 
do que estão recebendo.

Somos agradecidos a tudo o que este Governo 
vem fazendo por nós. Está aí a refinaria em Pernam-
buco, investimentos enormes no Maranhão, coisas 
que não veríamos se não fosse o Presidente Lula e, 
agora, a Presidenta Dilma. Somos agradecidos. Mas 
queremos mais para melhorar ainda mais o nosso País.

Muito obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Senadora Vanessa Grazziotin, quero cumpri-
mentá-la pelo pronunciamento e me juntar a V. Exª nos 
cumprimentos ao jornal Diário do Amazonas. Também 
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quero dizer que é fundamental os temas abordados 
por V. Exª sobre a Amazônia de um modo geral, pois 
é importante que tenhamos visões – e vou falar sobre 
isso daqui a pouco – sobre a questão do seu desen-
volvimento, da sua segurança e da sua defesa.

Uma área que representa 61% do território nacio-
nal e toda faixa de fronteira. Então, vou abordar este 
tema aqui, porque vou fazer um requerimento: índios 
arrendando terras para estrangeiros. Primeiro, eles 
não podem arrendar para ninguém, porque a terra é 
da União, para usufruto exclusivo deles. 

Venho alertando sobre esse tema. A Funai é 
omissa, e acho que ela tinha de passar, ou por uma 
extinção, criando uma Secretaria Nacional do Índio, 
diretamente subordinada à Presidência da República, 
ou por uma reestruturação completa. 

Não consigo entender por que a Secretaria ou o 
Ministério que trata das mulheres é presidido por uma 
mulher. Seria meio esdrúxulo se fosse presidido por um 
homem. Quando se trata da Secretaria da Igualdade 
Racial, é presidida, geralmente, por um negro, porque 
são minoritários e os mais excluídos. Por que o órgão 
que cuida dos índios não é presidido por um índio? 
Ah, porque o índio não tem capacidade? É preciso 
conhecer a realidade. Existem centenas de índios no 
Brasil com curso superior em todos os ramos: direito, 
antropologia, economia. Portanto, não faltam índios 
qualificados para isso. 

Então, quero fazer esse registro e parabenizar 
V. Exª pela escolha do tema. Vamos lutar juntos pela 
nossa Amazônia!

Concedo a palavra, neste momento, ao nobre 
Senador Wellington Dias, do PT do Piauí. 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Mozarildo, ao saudá-lo, quero também sau-
dar a Senadora Vanessa, o Senador Aníbal, todos que 
fazem esta Casa. E registrar a presença do Dr. Gusta-
vo, piauiense, um dos fundadores do Partido dos Tra-
balhadores, em Campo Maior. Saúdo também a Ana 
Maria e a Lucíola Moura, que são da nossa equipe lá 
no Estado e estão hoje se dirigindo para um evento em 
Sergipe; além de nossa equipe aqui presente.

Quero começar por esse tema, primeiro fazendo 
um contraponto. Acho que não é que a Funai não faça. 
Acho que ela não tem força para dar conta de muitos 
dos temas relacionados à população indígena. 

Por essa razão, já faz muito tempo, eu dialogava 
muito com o Presidente Lula em dois sentidos, e não 
é só porque eu me reconheço como descendente de 
índio, a minha cara já diz um pouco sobre isso. A minha 
mãe é uma índia que, para se ter uma ideia, não tem 
jeito de trazê-la para morar na cidade. Ainda hoje, ela 

mora na zona rural e, como sempre brinco, nas suas 
tribos, no vale do Fidalgo. 

Mas quero aqui chamar atenção exatamente para 
isto – vamos citar um leque de problemas que esta-
mos enfrentando agora, estes dias –: assassinatos 
de índios; conflitos envolvendo terras; arrendamentos 
ilegais, inclusive para estrangeiros; mortalidade muito 
elevada e suicídios em algumas regiões; só para citar 
os problemas de que tratamos aqui esta semana. Ora, 
um depende do Ministério da Saúde. Vamos ser sin-
ceros: pode uma fundação comandar o Ministério da 
Saúde? Não. O outro depende do Ministério da Justiça, 
do Ministro da Justiça, do Ministro de Relações Exte-
riores, do próprio Ministério do Planejamento. Pode 
uma fundação, que está no quarto escalão dentro da 
hierarquia... O Brasil tem Presidente da República, Mi-
nistro, Secretário Nacional e aí é que vem a fundação, 
a autarquia – essa é a ordem hierárquica brasileira. 

Foi um avanço criar a Funai? Para a época foi, 
mas hoje a realidade é outra. Senador Mozarildo, nós 
somos brasileiros e estamos orgulhosos, porque é 
previsto para 2015 o Brasil ser levado à condição de 
Estado desenvolvido no conceito mais rigoroso do 
Planeta. Temos orgulho de dizer que somos a nona 
maior economia ou a oitava maior economia, depen-
dendo do ano, a quinta maior economia, enfim. Temos 
orgulho de estarmos hoje sendo ouvidos no G-20, no 
G-4, não sei o quê. 

Agora, não é desenvolvido um país que trata 
dessa forma os povos primitivos, ou seja, aqueles que 
os portugueses, que os africanos, que todos encontra-
mos aqui, e esses povos não passam de um milhão 
de pessoas vivendo em tribos. Nós encontramos 90% 
deles na miséria; a mortalidade infantil está nos piores 
níveis registrados no Planeta; a mortalidade de ges-
tantes está nos piores níveis registrados no Planeta; 
renda... Por isso é que fazem o arrendamento. Isso aí 
é para poder sobreviver, porque não têm alternativa. 

Quer dizer, quem é de nós aqui e dos que estão 
nos ouvindo, que suportaria ter como perspectiva de 
vida receber cesta básica? Ninguém, nenhum ser hu-
mano! Então, veja, tem de haver uma secretaria nacio-
nal com status de Ministério vinculada à Presidência 
da República. 

E aí eu tenho uma divergência em relação a V. Exª 
para a qual chamo atenção: precisamos ter um órgão 
executor, porque o Ministério, se ficar na dependên-
cia de outras áreas para executar...Eu acho assim: a 
vantagem da Funai é que é um órgão executor lá em-
baixo, tem autonomia. Se tem recurso para fazer uma 
escola? Ele faz. Tem condição de fazer a habitação? 
Ele faz. Ou seja, aquilo que tem, ele pode executar. Eu 
acho que ele não tem autonomia em cima para fazer. 
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E aí pode ser o Dr. Márcio Meira, que está lá, pode 
ser qualquer um.

Aliás, eu estava, ontem, na reunião com os ín-
dios, ele dizia: “Olha, há mais ou menos trinta anos 
que acompanho esse tema. Trinta anos. Todos os anos 
participando de pelo menos uma ou duas atividades. 
O primeiro ponto da pauta é: queremos o afastamento 
do Presidente da Funai”. 

Eu agora fui a Porto Nacional onde ocorrem os 
jogos indígenas e o fórum indígena, mais de trezen-
tos caciques, cerca de 39 etnias das cinco regiões do 
Brasil. É um fórum bastante representativo. Primeiro 
ponto da pauta: “Senador, tem que afastar o Presidente 
da Funai.” Veja, um evento que junta índios do Brasil 
inteiro, e o Presidente da Funai não estava presente. 
Está errado! Não está presente porque vai ser hostili-
zado. Está errado!. Está errado! 

E eu digo sempre que, no dia em que estiver na 
política e não puder andar nas cidades do meu Esta-
do, está errado. Alguma coisa está errada, porque, se 
tenho a tarefa de representar o povo do meu Estado 
e não tenho sequer condições de andar pelas ruas 
das cidades do meu Estado, no meio do meu povo? 
Então, está errado. 

Bom, então, ontem, aqui, a pauta, em seu pri-
meiro item, afastamento do Presidente da Funai. Não 
está correto isso. Então, acredito, e digo para V. Exª 
que, com dados técnicos: temos mais de três mil ín-
dios com curso superior, mais de oitocentos índios com 
pós-graduação. Então, que brincadeira é essa de que 
não tem índio para representar?

A Presidente escolhe quem ela quiser, mas tem 
que ter alguém legitimado. E eu cito aqui três exemplos: 
vamos tentar imaginar que estivéssemos aqui propon-
do um homem para o Ministério das Mulheres. Vamos 
tentar imaginar a guerra que não dava aqui. Se esti-
véssemos propondo aqui um branco para o Ministério 
da Igualdade Racial, teríamos uma guerra aqui neste 
País, porque, na verdade, a Igualdade Racial virou um 
Ministério para tratar dos temas das comunidades ne-
gras, afro-descendentes, os nascidos no Brasil. Então, 
imagine se a gente tivesse aqui alguém que não fosse 
legitimado pela área dos direitos humanos, um militar, 
por exemplo, lá no Ministério dos Direitos Humanos. 
Nós teríamos um Ministério do tamanho do mundo. 

Então, como é que achamos natural um índio di-
rigindo um órgão que é para tratar do tema dos índios?

Então, veja a dificuldade, o próprio Presidente 
da República para receber índio é uma coisa do outro 
mundo. Quer dizer, vem alguém lá do exterior e é rece-
bido no mesmo dia; vem alguém de uma determinada 
categoria e é recebido. Agora quando é um índio não 
recebe. Está errado!

Eu sou do Partido da Presidenta Dilma, do Presi-
dente Lula, sou da base do Governo, mas está errado, 
porque não é do nosso Governo é da vida toda. É algo 
em que o Brasil precisa avançar. Tivemos avanços? 
Tivemos. Tivemos políticas? Tivemos. Mas olha a re-
alidade que estou lhe relatando aqui. Acho que esse 
dado já diz tudo. Hoje estou presidindo uma Comis-
são de Direitos Humanos, um grupo de trabalho, uma 
subcomissão que faz o acompanhamento no Brasil 
sem Miséria. 

Como é que não olhamos para esse tema de 
modo especial se 90% estão na miséria?! A gente fica 
aqui em um sentimento muito forte. E eu, que sou do 
semi-árido, pela quantidade de pessoas na miséria ou 
no semi-árido. No semi-árido tem 20% da população 
na miséria. Nas tribos, são 90%. 

Então, queria aproveitar para fazer esse desabafo, 
essa reflexão. Já encaminhei a Presidenta da Repúbli-
ca. Nós aprovamos na Comissão de Direitos Humanos 
– até porque para não dizer que é coisa de Wellington 
que está sempre encaminhando lá – um requerimento 
do Senador Vicentinho, do Tocantins. 

Então, há um pensamento unânime do Congresso 
Nacional. Acho que todo mundo tem toda uma preo-
cupação com criação de cargos, todas essas coisas, 
mas compreendemos que é um caso especial. 

Bom, dito isso, eu me volto para o tema que me 
trouxe à tribuna hoje. Veja vai na linha do que disse aqui 
a Senadora Vanessa. Eu quero dizer aqui que nós te-
mos uma... Primeiro eu quero fazer uma comemoração. 
Eu era Deputado Federal em 1999, e nós já cobráva-
mos uma das formas de preservar a desigualdade no 
Brasil, que é a forma dos investimentos dos fundos e 
das áreas públicas. Se pegamos quanto determinados 
bancos fazem de captação no Norte, no Nordeste, e 
quanto retorna de investimento pelas regras do tal livre 
mercado, vemos que é uma vergonha. 

Então vejam, eu fazia uma cobrança muito dura 
em relação à posição do BNDES. A região Nordeste 
– se V. Exª for trabalhar pelo Norte, também vai encon-
trar algo semelhante, – responde por 14% do Produto 
Interno Bruto do Brasil, 28% da população brasileira. 
O BNDES, que é o Banco do Desenvolvimento Social, 
ou seja, é o maior instrumento de desenvolvimento e 
desenvolvimento social – antes era BNDE e passou 
a ser BNDES, foi colocado um “S” de social, para que 
olhassem para onde mais precisa –, aplicara 6% do seu 
volume de investimentos totais no Nordeste. Como é 
que vai ter desenvolvimento desse jeito? Se continuar 
botando mais para o mais desenvolvido. 

Não se trata de nada em relação a algum Esta-
do, São Paulo ou outro, mas só para citar um exemplo: 
60% no Estado de São Paulo. Se eu coloco o instru-
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mento de desenvolvimento do País para colocar 60% 
no que já é mais desenvolvido e 6% para nove Esta-
dos de uma região inteira menos desenvolvida, como 
é que vai haver desenvolvimento? Como é que vamos 
mudar a desigualdade? O instrumento de desenvolvi-
mento contribuindo para mais concentração de rique-
za, de investimentos e desenvolvimento. Então não 
dá! Como é que eu podia engolir isso? O que é que 
eu quero comemorar? 

Ainda Governador, no começo do governo do 
Presidente Lula, eu puxei esse debate no Fórum dos 
Governadores do Nordeste, e nós fizemos uma pactu-
ação: até 2010 virar o jogo, atingir pelo menos o PIB. 
E nós chegamos a 9% – subiu de 6% para 9% – em 
2010. O que é que eu comemoro hoje? Fechamos 
2011, pela primeira vez na história com aproximada-
mente 14%. É a primeira vez na história que o BNDES 
aplica no Nordeste o PIB.

Agora, está longe do que é necessário, porque 
lá moram 28% da população. Se a gente quiser que 
tenha desenvolvimento, Senador Cristovam, tem que 
haver a inversão.

Na quarta-feira – quero comemorar isso tam-
bém e agradecer ao Presidente Luciano Coutinho, do 
BNDES –, houve uma reunião com o Presidente da 
Comissão de Desenvolvimento do Nordeste, em que 
estavam presentes o Presidente do BNDES, Luciano 
Coutinho, com sua equipe – sou grato por essa abertu-
ra –; o Presidente do Banco do Nordeste, Dr. Jurandir; 
e o presidente de quatros fundos de pensão.

Este é outro problema: os fundos de pensão são 
privados, mas têm, pela contribuição de empresas, 
como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e a Pe-
trobras, uma participação pública. Vejam que aí é que 
a distância é grande. Nós estamos falando de um bolo 
de R$1,5 trilhão, que são os fundos de pensão. Às ve-
zes, a gente fica falando aqui de merreca de dinheiro. 
Por que a concentração no País é grande? Porque os 
investimentos são concentrados nos lugares desen-
volvidos. E a gente não vai mudar isso.

Ontem, na presença da Agência de Fomento do 
meu Estado, do ex-Secretário de Fazenda Antônio 
Neto, foi pactuada a criação de um fundo de desen-
volvimento do Nordeste, o Fundo de Investimentos de 
Participação (FIP) do Nordeste. É um Fundo formado 
com dinheiro do BNDESPar, com dinheiro do próprio 
Banco do Nordeste e também da Previ, que é o fundo 
de pensão dos funcionários do Banco do Brasil; da 
Petrus, que é o fundo de pensão da Petrobras; e da 
Valia, que é o fundo de pensão da Vale do Rio Doce, 
que também tem participação estatal. Já falei dos recur-
sos do BNDESPar. Estou me esquecendo de algum? 
Há recursos do Banco do Brasil, como eu já disse, e 

também da Caixa, com a Funcef, que é o fundo de 
pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal.

Sou grato pela presença ali do Dr. Ricardo Flores, 
do Carlos Borges, da Marcela, de todos que participa-
ram daquele evento. Por que comemoro? Porque ali foi 
aprovada – e as soluções começam por uma decisão 
política – a criação de um Fundo de Investimentos de 
Participação que espero possa alcançar, já no primeiro 
momento, certa de R$1,5 bilhão para investimentos em 
áreas não desenvolvidas, em áreas menos desenvol-
vidas e de grande potencial.

Junto a isso, houve uma proposta do Presiden-
te do BNDES. Isso me alegrou muito, porque foi uma 
proposta do Presidente do BNDES, que sugeriu que, 
juntamente com esse pool de organismos, criássemos 
a Empresa Nordeste de Projeto. Há uma coisa que 
reconheço, e o digo aqui como Governador do Piauí: 
há carência de projetos. Quanto a isso os bancos têm 
razão. Dizem que o problema é que são apresentados 
poucos projetos de qualidade. Isso não é 100% verda-
deiro, mas esse é um dos problemas que têm de ser 
resolvidos. A partir daí, qual é o conceito? Infraestru-
tura e investimento empresarial em áreas de grande 
potencial. Cito alguns exemplos: a ampliação de canais 
artificiais, fazendo-se a integração de bacias, como a 
do São Francisco, no meu Estado, e a perenização 
de vários rios.

Para dar um exemplo, quero dizer que a ima-
gem que o Brasil, ainda hoje, tem do meu Estado e do 
próprio Nordeste é completamente distorcida: é uma 
imagem de terras rachadas; é uma imagem de gente 
tocando jumento com âncoras, carregando água; é 
uma imagem do retirante com uma vara nas costas e 
com uma trouxa na ponta; é uma imagem de caveira 
de bois ao longo das estradas. Essa é a imagem que 
foi publicada ao longo do tempo nos livros e que faz 
parte da visão que nossa elite, um dia, fortemente tra-
balhou, de que somos coitadinhos. Não somos coita-
dinhos coisa nenhuma! Somos de um lugar em que o 
povo é competente e quer apenas uma oportunidade.

Deus foi muito generoso com o nosso Nordeste, 
com a nossa região. Temos potencial para o petróleo. 
Bastou fazer pesquisa, para ver que o petróleo está lá 
em todo lado, inclusive no meu Estado, no Maranhão, 
no Rio Grande do Norte, no Ceará, em Pernambuco. 
Agora, houve uma grande descoberta entre Alagoas 
e Sergipe. Na Bahia, isso já era conhecido. Isso é feito 
tanto em terra quanto no mar.

Agora, a Bacia do Parnaíba é conhecida como 
uma nova Bolívia na área do gás. Bastou fazer uma 
pesquisa para se descobrir isso. Na área dos miné-
rios, temos ferro, urânio, mármore, opala, diamante. 

MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL172



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 17 06857

Temos uma das grandes reservas de diamante. Mas, 
se a pesquisa não é feita, isso fica lá, sem valer nada.

Precisamos da ferrovia Transnordestina. É pre-
ciso uma solução para a questão da água, não só 
para o consumo humano e animal, mas também para 
a industrialização, para a produção, para a irrigação, 
para a produção de alimentos, seja com a fruticultura 
irrigada nos cerrados; seja com a produção de eucalip-
to; seja com a produção de animais, do nosso caprino, 
do nosso ovino; seja com a nossa produção de mel. 
Enfim, a água serve para tudo isso.

Vejam o que quero dizer: a ideia é a de que, numa 
ferrovia como a Transnordestina, que passa por uma 
reserva de ferro, deve haver investimento. Isso não 
pode ficar como reserva de mercado. Ela passa por 
uma reserva de gesso entre Pernambuco, Ceará, Piauí 
e Bahia, na região de Simões, no Piauí, e de Araripina, 
em Pernambuco, citando dois Municípios de referência. 
Então, é preciso transformar esse potencial em desen-
volvimento, com a infraestrutura que for necessária e 
com investimentos com a participação desses fundos 
em até 49% das empresas.

E o Poder Público? Essa é outra luta. Estou lá do 
lado da Sudene. V. Exª, certamente, está trabalhando 
com a Sudam. Acho que o recurso da Sudene deve 
servir como forma de incentivo à redução dos encargos. 
Quem desconhece que nossos juros são uns dos mais 
caros do Planeta? Ora, se já não é fácil com as taxas 
normais de juros investir no Distrito Federal, em São 
Paulo ou em outras cidades com renda mais elevada, 
vamos imaginar investir em Morro Cabeça no Tem-
po, no Piauí, em Guaribas, em Acauã, em Municípios 
do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste ou mesmo 
das regiões desenvolvidas. Há Municípios em que a 
renda per capita é de R$2 mil ou R$3 mil em Minas 
Gerais, e há Municípios com renda baixa em Estados 
desenvolvidos.

Então, qual é a lógica do que estamos trabalhan-
do pela Comissão de Desenvolvimento do Nordeste? 
É preciso haver uma lógica para os investimentos 
de fundos como o FAT e o FGTS; para os fundos de 
pensão, como Previ e muitos outros; para os recursos 
dos bancos. Cerca de R$1 trilhão circulam na econo-
mia do Brasil por ano. Há necessidade de haver um 
direcionamento. Qual é o direcionamento? Renda per
capita. Nos Municípios brasileiros, a renda per capita
média brasileira é de R$16 mil. No Distrito Federal, é 
de R$50 mil, para se ter uma ideia. A renda per capita
de um Município como Morro Cabeça no Tempo, no 
Piauí, está em torno de R$2,1 mil. No Brasil, há uma 
população cuja renda é de R$50 mil na média, mas 
também há, no mesmo Brasil, outra população cuja 
renda é de R$2,1 mil, ou seja, 25 vezes abaixo. Isso 

está errado. É preciso mudar isso. Como alterar? Creio 
que, pelo que estamos trabalhando, é preciso haver um 
direcionamento planejado para essas regiões menos 
desenvolvidas vinculado à renda per capita. Todos os 
Estados com renda per capita abaixo de R$15 mil vão 
ter prioridade nesses investimentos, até ultrapassarem 
a renda per capita.

Na proposta que estamos apresentando, estamos 
dividindo os Municípios com renda per capita abaixo 
de R$15 mil e os Municípios com renda per capita
acima de R$1,7 mil, que é a mais baixa renda per ca-
pita do Brasil, verificada num Município do Estado do 
Maranhão. Então, dividem-se os Municípios em quatro 
faixas de renda per capita, de R$4 mil em R$4 mil: de 
R$1,7 mil a R$4 mil; a partir daí, a cada R$3 mil, surge 
uma nova faixa, até completar R$15 mil.

Qual é a ideia, então? Se há uma região com 
potencial para o turismo, para o minério, para os ser-
viços, para o comércio, para a agricultura – seja ela de 
sequeiro, seja ela irrigada –, ali deve haver um forte 
componente de incentivo. Quem investir ali vai contar 
com uma participação direcionada pública no empreen-
dimento de até 49%. Ali, a taxa de juros e de encargos 
vai até a zero. Inclusive, onde o Governo quiser, pode 
haver um subsídio vinculado aos produtores, como os 
agricultores familiares, maior do que o que já existe 
hoje. Se não houver essa alavanca, vamos continuar 
direcionando os recursos para os mais desenvolvidos, 
e o desenvolvimento não vai acontecer.

Dentro dessa modelagem, tenho o orgulho de 
dizer que estamos convencendo as áreas técnicas e 
as áreas de governo. Ainda ontem, estivemos na Co-
devasf, juntamente com o Dr. Guilherme, que lá está 
presidindo, e com o Solon, que também é da diretoria. 
Antes, estive com o Ministro Fernando Bezerra. Vai 
ser lançado o Programa Nacional de Irrigação e, den-
tro desse trabalho, um modelo que chamo de Modelo 
Central de Cooperativas, em que um pequeno tem 
a chance de comercializar seus produtos no mundo 
globalizado. Esse pequeno se organiza numa coope-
rativa ou numa associação em que ele, com curso de 
qualificação, compreendendo aquela modelagem de 
organização e compreendendo em profundidade aquele 
produto, possa, por meio da sua cooperativa, da sua 
associação, ser parte de uma central de várias coope-
rativas, de várias associações que tenham uma base 
industrial com quem ele faz uma pactuação, e, a partir 
daí, garantem-se as condições de desenvolvimento.

Cito aqui um exemplo, aproveitando aqui a presen-
ça do meu conterrâneo, o Dr. Gustavo: um dos projetos 
que estamos estudando é a cadeia de caprino e ovino 
em Campo Maior. Ontem, o Prefeito Paulo Martins es-
teve aqui conosco na mesma reunião, tratando desse 
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tema. Ou seja, temos um grande potencial. O Piauí tem 
o segundo maior rebanho de caprino e o terceiro maior 
rebanho de ovino do Brasil; o primeiro é o da Bahia, e 
o segundo é o do Piauí. Mas estamos perdendo ter-
reno. Se não trabalharmos de forma mais moderna, 
vamos, trabalhando de forma primitiva, ficar para trás.

Então, vejam que a ideia é beneficiar o caprino, 
aproveitando 100% do animal. Hoje, o produtor ven-
de só a carne. Queremos que ele venda consideran-
do carne, couro, osso, sangue, tudo, 100%, para ser 
industrializado. E é preciso haver uma base industrial 
que possa beneficiar o couro, que possa transformar 
sangue e osso, por exemplo, misturados com milho, 
com soja, com mandioca, em ração. É preciso garan-
tir a condição de a carne sair do frigorífico no ponto 
de prateleira para qualquer lugar do Brasil e do mun-
do. E, com essa agregação de valor, a indústria deve 
assumir o compromisso de partilhar, no mínimo, 50% 
do que seria o lucro com o produtor. Se ele vende o 
animal a R$150,00, que é o preço de mercado, ele re-
cebe R$150,00 na entrega do animal, mas se, na in-
dustrialização, ele gerou um lucro sobre aquele animal 
líquido de mais R$50,00, ele deve receber, no mínimo, 
mais R$25,00. Então, em vez de vender o animal por 
R$150,00, ele o venderá por R$175,00. Isso já estamos 
fazendo no Piauí com o mel, com o caju. Agora, esta-
mos trabalhando uma base de peixe, de piscicultura. 
Estamos trabalhando na Casa Apis, na Coopercaju e 
na Central de Cooperativas da Piscicultura de Bocaina 
– as duas primeiras ficam na cidade de Picos.

Para encerrar, cito um exemplo do efeito disso. 
A Casa Apis já é a maior indústria de mel da América 
Latina. Por quê? Porque paga ao produtor mais do que 
o mercado paga. Paga o preço do mercado, que são 
R$5,00 o quilo – foi assim no ano passado –, mais a 
participação nos lucros de R$2,00 a R$3,00, o que ele-
va o preço do quilo do mel ao produtor de R$5,00 para 
R$8,00. Se ele tem para quem vender ali a R$8,00, 
acima do mercado, então, ele se torna um produtor 
fiel motivado, incentivado, e é isso que está fazendo 
o crescimento. Hoje, são cerca de 4,7 mil produtores 
que industrializam cerca de 4,5 milhões de toneladas 
de mel por ano. Então, somos, hoje, o maior produtor, 
o maior exportador de mel do Brasil. E é mel orgânico, 
feito com qualidade, o que é muito importante.

Então, Sr. Presidente, quero dizer que acredi-
to no Brasil, acredito no Nordeste, acredito no Piauí, 
mas não acredito no acaso. Temos de fazer por onde. 
E, aqui, estou cobrando que o Brasil seja mais justo. 
Quero colocar meu mandato a serviço de que haja um 
Brasil mais justo e desenvolvido em todas as regiões, 
em todos os Municípios e em todos os Estados.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Senador Wellington, V. Exª fez um belo dis-
curso. Quero ressaltar principalmente a parte inicial do 
seu pronunciamento, para dizer que o grande proble-
ma da política indigenista do Brasil é que só há uma 
preocupação: demarcar terras. Não há a preocupação 
com o ser humano.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Não há preocupação com o índio, com a ín-
dia, com a criança. Como disse V. Exª, 90% estão na 
miséria. E isso é verdade mesmo! Em algumas comu-
nidades indígenas, esse percentual é de 100%. Então, 
há uma distorção, uma inversão de prioridade. Com 
tantas terras demarcadas, é chegada a hora de se cui-
dar do ser humano, na área da saúde e da educação, 
dando atenção às práticas que eles sabem fazer na 
agricultura, na agropecuária etc. Fora isso, estamos 
completamente de acordo no que tange à criação de 
uma secretaria nacional vinculada à Presidência da 
República que seja comandada por um índio. V. Exª 
apresentou números que eu desconhecia: há milhares 
de índios com curso superior. Eu pensava que eram 
só algumas centenas.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – São 
mais de três mil.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – De qualquer forma, só no meu Estado, há mais 
ou menos 50 índios formados em curso superior. Se 
a exigência for a de ser antropólogo, há índios antro-
pólogos, como há também índios que são advogados.

Portanto, espero que a gente possa fazer um 
movimento, para que a Presidente Dilma, que vem re-
almente moralizando e organizando este País, possa 
pensar nisso. Não há sentido um órgão que trata do 
índio não ser conduzido por um índio, porque quem 
mais entende de índio é o próprio índio.

Parabéns!
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Que-

ro só ressaltar um dado que V. Exª lembrou. Fico feliz 
de V. Exª ter essa percepção e olhar essa questão do 
ponto de vista humano. Acho que essa é a essência. E 
veja o dado bonito que existe no meio de um dado feio: 
de cem, há noventa na miséria, mas há dez que não 
estão na miséria. O que aconteceu com esses dez? 
Não se pode replicar isso para os noventa?

Era isso o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Concedo a palavra ao Senador Cristovam Bu-
arque, do PDT do Distrito Federal.
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras. Eu 
teria razões para estar aqui muito satisfeito como po-
lítico. Creio que raramente, Senador Eurípedes, uma 
lei de iniciativa de um parlamentar provoque um movi-
mento social tão forte em sua defesa. A Lei nº 11.738, 
de 2008, sancionada em 16 de julho de 2008, que é 
a Lei do Piso, teve origem no Projeto de Lei nº 59, de 
2004, de minha autoria, que virou lei com a assinatura 
do Presidente Lula, em 2008. Quatro anos levamos para 
aprovar, mas o projeto virou lei, Senador Wellington, 
com a assinatura do Presidente Lula. Essa lei sofreu 
muitos problemas: governadores entraram na Justiça 
tentando que a lei fosse considerada inconstitucional. 
O Supremo garantiu a constitucionalidade, mas, diver-
sos governadores e prefeitos, num número que não 
sabemos ao certo, não a estão cumprindo. 

O que a gente viu esta semana e em semanas 
anteriores foi uma explosão de greves de professores 
em todo o Brasil. Podemos dizer que centenas de mi-
lhares de professores fizeram greve na defesa da Lei 
nº 11.738, que alguns chamam de Lei Buarque pela 
iniciativa, pelo trabalho que tive para que essa ideia 
virasse lei. Eu poderia estar muito satisfeito, como 
político, ao ver centenas de milhares de professores 
em greve na defesa de uma lei de minha autoria, mas 
não estou porque considero que, em primeiro lugar, é 
lamentável que a lei ainda não esteja sendo cumprida, 
mas também acho lamentável que, por causa dessa lei, 
tenhamos crianças sem aula nos dias de hoje. 

Por mais que me orgulhe ver professores lutando 
por uma lei de minha iniciativa – muitos colocam o meu 
nome nela –, por mais que eu entenda a correção, a 
boa intenção, o papel fundamental da luta deles, sem 
o que – é incrível, neste País – uma lei não entra em 
vigor, eu fico triste ao ver que o instrumento usado é a 
greve. Como tenho dito, não consigo deixar de apoiar 
os professores, mas não consigo ser solidário com 
greve de aulas. Não consigo. Eu tento até. 

A gente está lutando para que as crianças te-
nham boas aulas, com professores bem remunerados. 
E, para lutar para isso, fazemos a contradição de os 
professores fazerem com que as crianças não tenham 
aula. É uma contradição que a gente precisa evitar. 
Por conta disso, quando manifesto essa minha posi-
ção, muitos me têm escrito, professores reclamando 
e criticando, perguntando o que fazer se não for uma 
greve de professores. 

Tenho feito algumas sugestões, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, tenho feito algumas sugestões que 
nem sempre são aceitas e que eu decidi colocar aqui 
publicamente.

A primeira delas é ir ao Ministério Público pedir o 
impeachment do governador ou do prefeito. Aí podem 
dizer: “Mas vamos esperar muito”. Muito bem, tentemos 
que seja urgente, vamos tentar os caminhos legais, ofi-
ciais, sem parar as aulas, indo ao Ministério Público, 
como um Estado já fez, São Paulo. Os professores de 
São Paulo fizeram e conseguiram. 

Outra sugestão é ir à Comissão de Direitos Hu-
manos da Câmara de Vereadores do seu Município 
ou à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia 
Legislativa. Vou tomar a iniciativa de levar o assunto 
do não cumprimento da Lei nº 11.738 para a Comis-
são de Direitos Humanos do Senado Federal com o 
seguinte argumento: primeiro, de que não estão res-
peitando o direito humano do professor de receber o 
salário que a lei lhe garante; segundo, por causa disso 
não estamos garantindo o direito humano de a criança 
ter escola, ter aula. Vamos levar para os Direitos Hu-
manos. Terceira sugestão, vamos pedir o apoio dos 
pais, que estão sofrendo porque os filhos estão fora 
de aula. Será que eles não seriam capazes de uma 
argumentação, de irem à rua lutar pelos salários dos 
professores enquanto os professores estão em sala 
de aula? Será que isso seria possível? Será que a 
gente não conseguiria apoio de pais, no caso de as 
crianças estarem em aula? Vou mais longe: por que 
não conseguir apoio de muitos operários deste País? 
Sr. Presidente, é possível ficar um mês, dois meses, 
três meses com professores em greve, mas duvido 
que fiquem dois dias os operários que constroem os 
nossos estádios para a Copa sem que o Governo não 
dê resposta para eles. 

Até aqui, os operários têm ido atrás – e já ga-
nharam causas – de melhorias no salário deles. Será 
que a gente não consegue que eles façam greve em 
benefício dos professores dos seus filhos? 

Eu vou dizer o que pode parecer certa instiga-
ção a algo de que muitos não gostariam: por que a 
gente não escolhe cem, duzentos professores – não 
é preciso mais do que isso – e ocupa os estádios em 
construção? Os americanos ocuparam Wall Street; na 
Europa, os jovens estão ocupando as praças; no Bra-
sil, ninguém ocupa nada. Se os professores do Brasil 
ocuparem os estádios em construção para Copa, eu 
garanto que os assuntos deles serão levados em con-
sideração. Eu queria ver se o Sr. Joseph Blatter – que, 
se não me engano, está hoje aqui – visitando estádios 
e percebendo que os estádios estão parados porque 
os professores do Brasil, a sexta maior potência do 
mundo, a sede da Copa e das Olimpíadas, têm de fa-
zer greve para receber R$1.451 por mês. Se fizessem 
isso, seria notícia mundial. Seria notícia mundial se a 
gente fizesse isso. E não precisariam as crianças deixar 
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de ter aula, não precisariam porque as manifestações 
estariam sendo feitas por alguns poucos professores 
que poderiam revezar-se, e isso daria maior confiança 
nos professores por parte dos pais e poderia arrastar 
os pais.

Eu sugiro também manifestações nos centros 
das cidades. Por que não? Não precisam ser todos 
professores; bastaria um pequeno grupo de professo-
res que paralisaria a cidade e, na hora em que estives-
sem cem, duzentos, trezentos professores sentados 
no chão como os americanos, que conseguiram tan-
tas conquistas com o que eles chamavam de sit-in,
sentados em alguns pontos da cidade, inviabilizando 
o funcionamento da cidade, por algum momento, eu 
garanto que a luta dos professores passaria a ser le-
vada mais a sério, porque, nós, professores...

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Senador Cristovam, só para aproveitar o ense-
jo da sua preocupação com a educação, um assunto 
absolutamente relevante sempre, queremos registrar 
a presença dos alunos do ensino fundamental do Co-
légio Cristo Rei, da Cidade Ocidental, de Goiás. São 
todos muito bem-vindos ao Senado Federal. 

(Manifestação das galerias.) 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Nós devemos parabenizar vocês, crianças, e as 
professoras que estão aqui, porque vocês estão em 
sala de aula, e essa é uma maneira de fazer com que 
se veja que a aula tem de ser tratada com sacralidade.

Eu nunca vi operário fazer greve de ir à igreja no 
domingo. Eles fazem greve para ferir algum interesse. 

É triste, mas a razão da greve impede o sucesso 
da greve. Sabe por quê? Porque a razão da greve é 
o desprezo dos governos pelas aulas. Portanto, eles 
não se sensibilizam com as greves. Nós temos de ter 
instrumentos mais fortes, agora, que exigem alguns 
sacrifícios.

Num dos contatos que fiz, falando sobre isso nas 
redes sociais, um jovem respondeu: “Mas isso vai levar 
a polícia a ir atrás da gente. Isso vai levar a polícia a 
puxar a gente.” Eu disse sabe o que, Presidente? Eu 
disse: “Desculpe o meu erro. É que eu sou de uma 
geração que ia para a rua e que era puxada pela po-
lícia, e que era levada presa. Desculpe, eu confundi, 
achando que as gerações atuais também são capazes 
de gestos heroicos.”

Só não podemos cair nessa tentação de um ins-
trumento que vem sendo usado há décadas, sem dar 
os resultados que devia.

Por que não irmos atrás das centrais de traba-
lhadores?

Querem ver como o piso salarial é respeitado? 
No dia em que este País tiver uma greve geral, e não 
só de professores, em defesa dos professores.

Quando será que CUT, quando será que a Força 
Sindical vai perceber que o fundamental, para eles, não 
é apenas o salário do seu contracheque, mas também 
o boletim escolar dos filhos deles? Quando é que a 
gente vai sair do contracheque para o boletim? Será 
que vai demorar muito?

Os trabalhadores brasileiros, ao ficarem somente 
na ideia do contracheque, sem uma preocupação com 
o boletim, estão condenando seus filhos ao desempre-
go, ou a subempregos, ou a baixos salários.

Está na hora de os trabalhadores se envolverem 
nessa luta. Está na hora de não deixarem essa luta só 
nas mãos dos professores, para, aí, podermos cobrar 
dos professores, com a luta da sociedade em defesa 
deles, que eles não podem, não devem suspender 
as aulas.

Eu sei que isso pode parecer um grande otimismo, 
ou um grande idealismo, mas alguém tem de tentar.

Com toda solidariedade e apoio meu aos pro-
fessores, como eu demonstro, por toda até satisfação 
que uma lei que chamam por aí de Lei Buarque me-
rece, centenas de milhares de professores em grave, 
eu não posso deixar de dizer que não considero isso 
o instrumento mais justo e mais eficiente. Não é justo 
porque as crianças e as famílias pagam, e o País paga; 
e não é eficiente porque os governadores e prefeitos 
são capazes de enfrentar semanas e meses de greve, 
mas não enfrentariam dois dias de greve dos estádios 
em construção para a Copa. 

Além disso, não tem nem saído nos jornais a 
greve dos professores. Se os professores consegui-
rem parar nas doze cidades em que temos estádios 
em construção para a Copa, não só vai sair nos jornais 
da cidade, não só nos jornais do Brasil, mas no mundo 
inteiro. O mundo inteiro vai saber que aquele país, a 
sexta potência econômica, que vai fazer a Copa daqui 
a dois anos, não está conseguindo pagar R$1.451,00 
de salário aos professores. E o mundo inteiro vai saber 
que isso pode ameaçar a estabilidade de que o País 
precisa para fazer a Copa. 

Eu quero deixar aqui a minha solidariedade à luta 
dos professores. Mas a minha preocupação é de que 
essa luta se faça sobre o velho instrumento de parar 
aulas. Greve é uma palavra que tem o sentido muito 
mais amplo do que parar o trabalho. Greve tem um con-
ceito de luta em geral por parte de grupos sociais. Por 
isso, é possível, sim, greve de professores com aulas 
funcionando, com crianças na escola, deslocando o 
conceito de greve de paralisia para a greve da ação, a 
greve do movimento, a greve da presença.
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Fica a minha solidariedade, mas fica a minha 
preocupação e fica o meu apelo para que entenda-
mos que a luta está no Ministério Público, para que o 
Ministério Público peça o impeachment desses go-
vernadores e prefeitos na luta dentro das comissões 
de direitos humanos – e eu vou levar para a Comissão 
de Direitos Humanos do Senado –, no apoio dos pais, 
e eles não darão apoio se os filhos estiverem fora de 
aula, porque eles verão o professor como responsá-
vel pelas dificuldades. Muitos professores disseram: 
“Mas como é que a gente vai para a rua ficando na 
sala de aula?” É que a sala de aula precisa de 15 mil 
professores; a rua precisa de 150, 200, 300... Faz um 
rodízio. E como pedir apoio dos pais, que têm de fi-
car em casa cuidando dos filhos? E há essa ideia de 
buscar apoio dos trabalhadores nas construções dos 
estádios. Esse é o único instrumento que vejo que hoje 
sensibiliza um país que acha que tudo se resume em 
realizar um conjunto de jogos de futebol.

Temos que pensar que o futuro do Brasil está 
mais na escola do que nos estádios; está muito mais 
no professor do que naqueles jogadores estrangeiros 
que virão para aqui com a gente tendo a ilusão de que 
vai assistir aos jogos. Porque, com o preço que se vai 
cobrar, com o piso salarial do professor, nenhum pro-
fessor vai poder assistir a um jogo da Copa. E muitos 
outros não vão poder. A gente vai terminar assistindo 
pela televisão, como se fosse no Japão, numa recente 
Copa do Mundo.

Vamos lutar, mas lutar duramente. Mas duramen-
te não é sinônimo de suspender aulas. É sinônimo de 
ação, de presença nas ruas.

Essa é a minha solidariedade, minha preocupa-
ção e minha sugestão que eu queria trazer aqui, Sr. 
Presidente, nesta manhã de sexta-feira.

Durante o discurso do Sr. Cristovam Bu-
arque, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Anibal Diniz.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senador Cristovam Buarque.

Agora com a palavra o Senador Mozarildo Ca-
valcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Senador Anibal, é um prazer falar so-Sr. Presidente Senador Anibal, é um prazer falar so-
bre o tema que vou falar hoje tendo como Presidente 
V. Exª, que é um Senador da Amazônia, preocupado 
com os problemas sociais e humanos da região. 

Desde que fui Deputado, e continuando quando 
assumi meu primeiro mandato aqui, tenho me batido 
sobre todos os aspectos que preocupam as pessoas 

que vivem na Amazônia, mas sobretudo pelo descaso 
com que o Brasil – leia-se Governo brasileiro – trata 
uma região que representa 61% do território nacional. 
Uma região sobre a qual todo mundo fala que há cobi-
ça internacional, seja até pela água que nós temos lá, 
que, em termos de quantidade, é o quinto reservatório 
de água do mundo – água potável, água doce –, seja 
pela imensa quantidade de minerais. E não vou nem 
falar só de ouro e diamante, mas, principalmente, dos 
minerais estratégicos, como urânio, nióbio, titânio e 
tantos outros.

Eu fiquei bastante preocupado e, por outro lado, 
sentindo-me realizado em termos de ter razão, quan-
do li a matéria do Estadão, O Estado de S. Paulo,
publicado no dia 11. 

Eu sempre disse que nós corríamos um risco 
muito sério com a forma de demarcação de reservas 
indígenas imensas, não só na Amazônia, mas na fai-
xa, na linha de fronteira da Amazônia com outros pa-
íses. Mas, se olharmos, a Amazônia está pontilhada 
de ponta a ponta de reservas indígenas, e a maioria 
delas, como no meu Estado, localizada exatamente na 
linha, na faixa de fronteira.

O que publicou o jornal O Estado de S. Paulo?
O título da matéria: “Por milhões de dólares, índios 
vendem direitos sobre terras da Amazônia”. A matéria 
é de autoria da jornalista Marta Salomon.

Por US$ 120 milhões, empresa irlandesa 
comprou direitos, incluindo biodiversidade, de 
16 áreas com o dobro do tamanho de Portugal 
por 30 anos, proibindo índios de plantar ou ex-
trair madeira; acordo teria sido assinado sem 
consentimento [sequer] da maioria [dos índios].

Por US$ 120 milhões, índios da etnia 
mundurucu venderam a uma empresa estran-
geira direitos sobre uma área com 16 vezes 
o tamanho da cidade de São Paulo em plena 
floresta amazônica, no município de Jacarea-
canga (PA). O negócio garante à empresa ‘be-
nefícios’ sobre a biodiversidade [e aqui, muito 
sabiamente, a repórter colocou benefícios en-
tre aspas; aqui, quero dizer que, na verdade, 
para fazer biopirataria, porque aí o que se vai 
fazer não é proteção à biodiversidade, mas 
pesquisar as nossas matérias-primas da flora, 
isto é, das árvores, da fauna, para depois nos 
vender o que eles descobrirem, patenteados 
em nome deles]...

Continuando a matéria:

...além do acesso irrestrito ao território 
indígena.

No contrato, ao qual o Estado...
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Aí pode ser o Estado do Pará ou o Estado brasi-
leiro, ambos... Ah, não. 

No contrato, ao qual o Estado [o jornal] 
teve acesso, os índios se comprometem a não 
plantar ou extrair madeira das terras nos 30 
anos de duração do acordo. Qualquer inter-
venção no território depende do aval prévio 
da Celestial Green Ventures, empresa irlande-
sa que se apresenta como líder no mercado 
mundial de créditos de carbono. Sem regras 
claras, esse mercado compensa emissões de 
gases de efeito estufa por grandes empresas 
poluidoras, sobretudo na Europa, além de ne-
gociar as cotações desses créditos.

Vejam bem o que é isto: não se derruba mata na 
Amazônia, por isso a empresa ou o governo que protege 
recebe dinheiro para que os poluidores do mundo con-
tinuem poluindo. Quer dizer, estão nos compensando 
para que nós não poluamos e para que eles possam 
continuar poluindo.

Na Amazônia, vem provocando assédio 
a comunidades indígenas e a proliferação de 
contratos nebulosos semelhantes ao fechado 
com os mundurucus. A Fundação Nacional do 
Índio (FUNAI) registra mais de 30 contratos 
nas mesmas bases. 

Vejam bem, a Fundação Nacional do Índio regis-
tra mais de 30 contratos nas mesmas bases. 

Ora, isso aqui é uma ilegalidade a toda prova! A 
terra que o índio ocupa é terra do Governo Federal, da 
União, para usufruto exclusivo dos índios – quer dizer, 
só eles podem usar –, mas eles não têm a titularidade 
para arrendar, para vender. Eles não têm essa titulari-
dade. No entanto, a Funai, que é o órgão encarregado 
de assistir ao índio, de protegê-lo, de proteger as terras 
indígenas, tem registro de 30 contratos na mesma base.

Só a Celestial Green [que é a tal empresa 
irlandesa] afirmou ao Estado [leia-se o jornal 
O Estado de S. Paulo] ter fechado outros 16 
projetos no Brasil, que somam 200 mil quilô-
metros quadrados. Isso é mais de duas vezes 
a área de Portugal ou quase o tamanho do 
Estado de São Paulo. A terra dos mundurucus 
representa pouco mais de 10% do total contra-
tado pela empresa, que também negociou os 
territórios Tenharim Marmelos, no Amazonas, 
e Igarapé Lage, Igarapé Ribeirão e Rio Negro 
Ocaia, em Rondônia.

“Pilantragem.‘Os índios assinam contratos muitas 
vezes sem saber o que estão assinando. Ficam sem 
poder cortar uma árvore e acabam abrindo caminho 

para a biopirataria’, disse Márcio Meira, presidente 
da Funai”. 

Ora, se a Funai tem registro de 30 contratos des-
ses, o presidente vem dizer agora que é pilantragem?! 
Então, esse presidente tem que ser responsabilizado 
criminalmente por essa situação, já que os índios são 
inimputáveis de acordo com a nossa legislação. 

[Repetindo:] “’Ficam sem poder cortar 
uma árvore e acabam abrindo caminho para 
a biopirataria’, disse Márcio Meira, presidente 
da Funai, que começou a receber informações 
sobre esse tipo de negócio em 2011.” 

Repito, esse presidente precisa ser responsabili-
zado criminalmente. E chamo a atenção do Ministério 
Público Federal para as providências legais cabíveis, 
porque o que está acontecendo, e com o consentimen-
to da Funai, é a venda do território brasileiro, o aluguel 
do território brasileiro para empresas estrangeiras ga-
nharem dinheiro às custas das nossas florestas, das 
nossas riquezas.

‘Vemos que uma boa ideia, de reconhecer 
o serviço ambiental que os índios prestam por 
preservar a floresta, pode virar uma pilantra-
gem. Temos de evitar que oportunidades para 
avançarmos na valorização da biodiversida-
de disfarcem ações de biopirataria’, reagiu a 
ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira.

Ora, estou cansado de dizer isto aqui: na discus-
são da demarcação de terras indígenas na faixa de 
fronteira – e fui Presidente de duas comissões tem-
porárias externas, quando estudamos a questão em 
Roraima, em Rondônia, no Mato Grosso e em Santa 
Catarina –, as nossas comissões chegaram à conclu-
são dos absurdos que estavam sendo praticados, e 
propusemos uma forma de resolver a questão. 

Então, está comprovado que o Governo brasileiro, 
via Funai, é incapaz de proteger as terras indígenas, 
ou melhor, as terras de usufruto dos índios, que são 
brasileiras, são da União. 

Fico pasmo de ouvir a declaração do presidente 
da Funai e da própria Ministra do Meio Ambiente, pois 
parece que não sabiam disso, mas aqui está dizendo 
que eles mesmo registram 30 contratos nessas mes-
mas bases. “O contrato dos mundurucus diz que os 
pagamentos em dólares dão à empresa a ‘totalidade’ 
dos direitos sobre os créditos de carbono...” 

Quer dizer, estão pagando por esse contrato ilegal 
para os índios. Vão começar a pagar e já vão receber 
dinheiro dos créditos de carbono. Então, é uma mole-
cagem, um roubo ao território brasileiro, um assalto à 
soberania brasileira, que tem que ser coibido. 
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Por isso, quero adiantar que já conversei com o 
Presidente Collor, que é o Presidente da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Vou apre-
sentar o requerimento na condição de Presidente da 
Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa 
de Fronteira, para que não só o Presidente da Funai, 
como o representante da comunidade indígena, como 
o representante da empresa venham prestar esclare-
cimentos ao Senado, porque esse é um fato da maior 
gravidade não só para a Amazônia, mas para o Brasil.

Portanto, vou repetir: 

O contrato dos mundurucus diz que os 
pagamentos em dólares dão à empresa a 
‘totalidade’ dos direitos sobre os créditos de 
carbono e ‘todos os direitos de certificados ou 
benefícios que se venha a obter por meio da 
biodiversidade dessa área’. Territórios indíge-
nas estão entre as áreas mais preservadas de 
florestas tropicais. Somam mais de 1 milhão de 
quilômetros quadrados e a maioria deles está 
na Amazônia. Para empresas que trabalham 
com mecanismos de crédito de carbono, criado 
entre as medidas de combate ao aquecimento 
global, as florestas são traduzidas em bilhões 
de toneladas de gases estufa estocados e cifras 
agigantadas em dólares. Benedito Milléo Junior, 
agrônomo que negocia créditos de carbono de 
comunidades indígenas, estima em US$1 mil 
o valor do hectare contratado. A conta é feita 
com base na estimativa de 200 toneladas de 
CO2 estocada por hectare, segundo preço 
médio no mercado internacional. Milléo diz 
ter negociado 5,2 milhões de hectares, mais 
do que o dobro do território dos mundurucu. 

Então, se vale US$1 mil hectare, e ele diz que já 
negociou 5,2 milhões de hectares, vejam quanto di-
nheiro está sendo roubado do Brasil! Inclusive, dinheiro 
que poderia ser aplicado no bem-estar dos índios. Isso 
é realmente uma imoralidade.

Nesse total está contabilizado o território 
indígena Trombetas-Mapuera, [lá no meu Es-
tado de Roraima], que fechou contrato com a 
empresa C-Trade, que também atua no mer-
cado de crédito de carbono. Segundo ele, a 
perspectiva é de crescimento desse mercado, 
sobretudo com a regulamentação do meca-
nismo de Redução de Emissões por Desma-
tamento e Degradação Florestal (Redd). Sem
receber. Os mundurucu ainda não começaram 
a receber o dinheiro pela venda de direitos so-
bre seu território. 

Os pagamentos acordados, em 30 par-
celas iguais de US$ 4 milhões, serão feitos até 
o último dia do ano entre 2012 e 2041. [Vejam 
bem, do final deste ano até 2041!] As regras 
constam do contrato assinado pelo presiden-
te da Associação Indígena Pusuru, Martinho 
Borum, e o diretor da [empresa irlandesa] Ce-
lestial Green [que é um brasileiro], João Bor-
ges Andrade [sempre usam um testa de ferro 
brasileiro]. As assinaturas foram reconhecidas 
no cartório de Jacareacanga [lá no Pará].

‘Não poderemos fazer uma roça nem 
derrubar um pé de árvore’, criticou o índio 
mundurucu Roberto Cruxi, vice-prefeito de 
Jacareacanga, que se opôs ao acordo. Ele 
disse que o contrato foi assinado por algumas 
lideranças, sem consentimento da maioria dos 
índios. ‘A empresa convocou uma reunião na 
Câmara Municipal; eles disseram que é bom”, 
conta. Em vídeo na internet, uma índia mundu-
rucu ameaça o diretor da Celestial Green com 
uma borduna. [Diz a índia:] ‘Pensa que índio é 
besta?’, gritou ela na reunião da Câmara, lem-
brando a tradição guerreira da etnia. O princi-
pal executivo da Celestial Green, Ciaran Kelly, 
afirma que todos os contratos da empresa com 
comunidades indígenas passam por um rigo-
roso ‘processo de consentimento livre, prévio 
e informado’, segundo normas internacionais. 

Ora, quer dizer que a Constituição brasileira não 
vale mais? 

E eu aqui repito o que sempre digo: essas de-
marcações de terras indígenas e já chamar as reser-
vas indígenas de nações indígenas estão propiciando 
que, amanhã, algum organismo internacional, possi-
velmente a ONU, diga que o território tal, que é para 
usufruto dos índios mundurucus, por exemplo, passa a 
ser uma nação autônoma dentro da Nação brasileira. 
É muito séria a questão. 

E mais sério, Senador Valdir Raupp, é o que hoje 
foi publicado pela Folha de Boa Vista. A Funai e a AGU 
dizem desconhecer a ação estrangeira. Vejam bem, a 
AGU, que é encarregada de defender os interesses do 
Governo brasileiro, diz desconhecer, mas, na matéria 
de O Estado de S. Paulo, o presidente diz que estão 
registrados 30 contratos dessa ordem.

E vem mais outra matéria, publicada no jornal 
Tribuna da Imprensa, que diz: “Nem tudo está perdi-
do: A AGU investiga venda de direitos indígenas para 
estrangeiros”. 

Começou a investigar agora. E eu espero que não 
só a AGU investigue. A Procuradoria-Geral da Repú-
blica tem que entrar com força nisso, prioritariamen-
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te, já que existe uma área específica da Procuradoria 
que é de defesa dos direitos indígenas, porque, aqui, 
os direitos indígenas estão sendo usurpados, como 
disse o vice-prefeito de Jacareacanga. Estão sendo 
enganados. E pior: estão cometendo uma ilegalidade.

Outra matéria também diz que a AGU começa 
a investigar. 

Agora, a Funai diz que considera nula a venda 
de terras indígenas para estrangeiros.

Eu fico realmente pasmo, porque tenho feito, na 
Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa 
de Fronteira, um trabalho já de dois anos, pelo me-
nos, em que realizamos vários painéis de discussão. 
Primeiro, sobre fronteira e segurança nacional; depois, 
sobre desenvolvimento econômico e social na faixa de 
fronteira; depois, de infraestrutura na faixa de fronteira; 
plano estratégico de fronteira; questão indígena e fun-
diária na faixa de fronteira; e relações internacionais 
com os países vizinhos.

Quero destacar aqui – e depois vou pedir, Sena-
dor Anibal, que conste como lida toda a íntegra do re-
latório da Subcomissão – o que disse o representante 
da Funai quando esteve na Comissão naquela época. 
Não havia essa denúncia. 

Ele disse que [na região, falando da fai-
xa de fronteira] ainda há presença de popu-
lações significativas de índios isolados ou de 
recente contato. [Não é o caso dos índios que 
falamos aqui.] 

Sobre o ponto, comentou que o Brasil é o 
único país que, a par das políticas indigenistas 
tradicionais, ainda tem e reconhece população 
de índios isolados ou de recente contato. 

Mencionou, como exemplo, o Vale do 
Javari, na fronteira com o Peru e a Colômbia, 
uma área de 8,5 milhões de hectares, na qual 
a FUNAI desenvolve já há 13 anos um trabalho 
de proteção territorial e monitoramento desses 
povos. [Imaginem, que proteção, hein?] 

O convidado ainda disse que, quando está loca-
lizado em ambos os lados da fronteira, há uma identi-
ficação nítida da cidadania e da naturalidade de cada 
país. Destacou a colaboração dos índios na demarca-
ção e na proteção das fronteiras nacionais. 

Explicou que o monitoramento da região con-
ta com a proteção de indígenas, inclusive dentro do 
Exército brasileiro, e que é eficiente do ponto de vista 
de decidir quem frequenta e quais as atividades ali de-
senvolvidas. Imagine, o representante da Funai disse, 
Senador Valdir, naquela ocasião, que a Funai tinha to-
tal controle e que portanto tudo estava... Tanto quem 
frequentava, como que atividade desenvolvia era do 

conhecimento da Funai. Por fim, afirmou considerar 
que o desafio atual é compartilhar essas informações 
com outros órgãos governamentais. 

Eu disse aqui, já comentando o discurso da Se-
nadora Vanessa, que também tocou neste assunto, 
entre outros Senadores da Amazônia, como o Sena-
dor Wellington Dias, Senador Valdir Raupp, que nós 
temos que criar uma Secretaria Nacional do Índio, 
subordinada à Presidência da República, e que seja 
dirigida por um índio.

O Senador Wellington deu-me um número que 
eu desconhecia: temos mais de três mil índios que têm 
curso superior. No meu Estado, há cerca de cinquenta, 
alguns até com mestrado. Então, não se pode alegar 
que um órgão que cuida de índio não seja presidido 
por um índio porque não tem índio competente. 

Foi dito também aqui que, quando se trata da 
Secretaria da Mulher, não se coloca um homem para 
cuidar do assunto; quando se trata da desigualdade 
racial, não se coloca um branco de olhos azuis, como 
dizia o Presidente Lula, para cuidar das desigualdades 
das minorias. Então, é chegada a hora de a Presidente 
Dilma olhar para essa questão com muita seriedade. 
Até aqui, esse assunto tem sido negligenciado pelos 
governos anteriores e realmente faz-se de conta que 
isso não tem risco para a soberania do País, para os 
interesses nacionais e, sobretudo, para as populações 
indígenas, que, como disse o Senador Wellington aqui, 
90% estão na miséria. E há gente ganhando dinheiro às 
custas dos índios, o que eu acho realmente um absurdo. 

Tenho o prazer de conceder o aparte ao Sena-
dor Valdir Raupp.

O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – V. Exª, 
Senador Mozarildo, faz um pronunciamento nesta ma-
nhã muito importante. Nós devemos nos preocupar 
realmente com essa situação das nossas fronteiras, 
das nossas florestas indígenas. As organizações que 
estão dentro, como V. Exª acabou de falar, são inúme-
ras; dezenas de organizações estão infiltradas dentro 
das reservas indígenas. E como V. Exª disse, existem 
índios com capacidade de assumir cargos no País, sim. 
Lá em Rondônia, na Reserva Suruí, em Cacoal, tem 
um irmão amigo nosso, o Almir Suruí, que ganhou o 
mundo, ele está dando palestra no mundo – eu não sei 
se ele terminou o curso superior –, mas tenho certeza 
de que ele tem o ensino médio, pode até já ter conclu-
ído o curso superior, e ele está dando palestra hoje no 
mundo inteiro. O Google patrocinou um trabalho dentro 
dessa reserva e ele ganhou as páginas dos principais 
jornais e veículos de comunicação do mundo inteiro. 
Então, esse teria condições plenamente de assumir 
não sei se a secretaria, mas um posto importante para 
ajudar a cuidar das outras reservas indígenas no Bra-
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sil. V. Exª também disse que há índios na miséria. É 
verdade, aqui no Mato Grosso do Sul, recentemente 
nós assistimos a uma cena,...

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Lá em Roraima.

O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – ... em 
Roraima, de índios, crianças morrendo de inanição, de 
fome, por falta de comida e uma riqueza enorme den-
tro das reservas indígenas. Em Rondônia, há riqueza 
dentro da reserva dos índios Cinta Larga, em Espigão 
do Oeste, Vilhena...

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Nós estivemos lá, com a Comissão.

O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Nós 
estivemos lá, com a Comissão aqui do Senado, com 
V. Exª, com o ex-Senador de Roraima, Augusto Bo-
telho, e outros Senadores, e pudemos constatar a 
dificuldade dos índios para extrair uma riqueza que 
eles têm, que talvez seja a maior reserva de diamante 
do mundo – e diamante de boa qualidade. Eles não 
têm como explorá-la legalmente. Eu até dei algumas 
ideias, na época, ao Ministro da Justiça, que era o 
Dr. Márcio Thomaz Bastos. Uma delas, que o Brasil 
deveria criar uma empresa brasileira em parceria 
com os índios, com a etnia Cinta Larga e, da mes-
ma forma, em outras áreas onde também há outras 
riquezas e explorar legalmente, implantar dentro da 
reserva – essa foi a ideia que dei –, um posto, uma 
agência da Caixa Econômica Federal, para que todo 
diamante extraído ali – acompanhado até pela Polícia 
Federal, pelo Ministério Público Federal – pudesse 
ser vendido legalmente dentro da própria reserva, 
para a Caixa Econômica depois comercializar esses 
diamantes. E assim pode ser com o ouro, pode ser 
com outros minérios que tenham nas reservas e até 
com a madeira, porque os índios acabaram venden-
do quase que toda a madeira das reservas indígenas 
por preços aviltados, às vezes, por trocas de merca-
dorias das madeireiras. E o que deixaram de riqueza 
para eles? Nada! Eu conheci nos Estados Unidos, 
na região de Boston, no Estado de Massachusetts, 
duas etnias, duas reservas indígenas, milionárias, 
milionárias. Eles chegam em uma cidade e compram 
prédios e pagam à vista, porque lá eles têm hotéis, 
têm desenvolvimento turístico...

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Cassinos. 

O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – ... cas-
sinos. Então os índios estão milionários, ricos, todos 
saudáveis, cuidando das suas famílias, inseridos na 
sociedade. E aqui no Brasil, não, os índios são dei-
xados lá como se fossem, com todo o respeito, uma 
classe inferior. E são irmãos brasileiros; aliás, são 

os legítimos brasileiros que mereciam estar desfru-
tando dessa riqueza que eles ainda detêm. Graças a 
Deus que eles ainda detêm essa riqueza que são as 
suas reservas, os seus minérios, as suas madeiras, 
as suas essências florestais. Mas o Brasil precisa se 
preocupar um pouco mais e explorar isso dignamente, 
legalmente e dar melhor qualidade de vida para os 
nossos indígenas. V. Exª tem absoluta razão e pode 
contar com o meu apoio, com o apoio do meu Parti-
do. Muito obrigado.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Eu agradeço muito, Senador Valdir Raupp, a V. Exª. 
Como disse, nós participamos da Comissão Tempo-
rária Externa que esteve em Roraima, que esteve lá 
em Rondônia, que esteve no Mato Grosso e esteve 
em Santa Catarina. Em Santa Catarina – por sinal, 
está aqui o meu irmão Francisco Pereira, que me dá a 
honra de estar Tribuna de Honra do Senado –, o caso 
era interessantíssimo, para não dizer outra palavra. A 
Funai estava trazendo índios do Paraguai para colocar 
em propriedades que eram tradicionalmente, há mui-
tas gerações, ocupadas por pessoas e famílias que 
vinham passando de pai para filho, terras que foram 
vendidas pelo governo do Estado. Santa Catarina é 
um exemplo de Estado que tem minifúndios, não tem 
latifúndios, e a Funai estava plantando, a Funai patro-
cinando isso, trazendo índios do Paraguai para dizer 
que tinha índios lá.

E eu quero voltar ao que disse o Senador Val-
dir Raupp. Eu estive recentemente em Miami e tive 
a curiosidade de visitar uma reserva indígena dos 
índios Seminoles. Lá também os índios vivem muito 
bem. Têm hotéis, cassinos, casas de diversão, lojas 
que eles exploram ou arrendam e têm o dinheiro para 
eles. Eles, portanto, não vivem na miséria. E aqui, no 
Brasil, ao contrário, há uma tese defendida por alguns 
inocentes e por alguns coniventes com essas empre-
sas estrangeiras de que, na reserva indígena, não se 
pode fazer nada, nem o índio. E o índio, portanto, não 
tem assistência de saúde; as meninas de 13 anos, 
11 anos engravidam e terminam morrendo no parto 
– como é o caso dos índios Yanomamis – e até mes-
mo infanticídio existe. O Brasil faz de conta que está 
fazendo uma grande política indigenista demarcando 
terras, mas não cuida dos seres humanos que estão 
nessas terras: os índios. 

Acho que realmente é interessante. Essa reserva 
que citou o Senador Waldir Raupp é a chamada Re-
serva Roosevelt, o nome do Presidente dos Estados 
Unidos que, na época, deslocou-se para conhecer 
a localidade. Por que será que ele foi lá para aquele 
lugar para conhecê-la? Casualmente, só casualmen-
te, lá está a maior reserva de diamante – do diaman-
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te da melhor qualidade – do mundo. Casualmente! 
Casualmente também, no meu Estado, o mapa das 
reservas indígenas casa em cima do mapa das re-
servas minerais. Como eu já disse em parte do meu 
pronunciamento, não é só ouro e diamantes, não, 
temos urânio, nióbio, titânio, minerais de terceira ge-
ração nos quais todas as potenciais mundiais estão 
de olho. Então, é preciso sim. 

Sou médico e acho que temos de cuidar muito 
bem do ser humano índio. É preciso tratar da criança, 
da mulher, dos índios da terceira idade, que não são 
tantos porque morrem antes. Há uma, digamos assim, 
taxa muito baixa de expectativa de vida na maioria 
das comunidades. No entanto, o Governo brasileiro 
faz média dizendo que já demarcou. Imagine Senador 
Anibal, 14% do território nacional estão demarcados 
por reservas indígenas. Não seria nada de alarmante 
se os 3% da população indígena brasileira que vivem 
nessas reservas vivessem bem, mas não vivem. O 
pior é que muitos índios que têm reserva vivem nas 
cidades. A reserva é apenas uma espécie de sítio para 
eles. Eles têm razão. Vivem morrendo de fome, para 
estudar têm de ir para as cidades, para vencer, para 
ter um emprego, têm de ir para as cidades. Então, te-
mos de inverter esse papel. 

Sobre a questão dessa empresa estrangeira que 
arrendou essas terras indígenas vou requerer uma 
audiência ao Presidente da Funai, à empresa e ao 
representante indígena que assinou o contrato. Não 
podemos ficar parados aqui no Senado. Espero – e 
repito – que a Procuradoria-Geral da República e que 
a AGU, que disse que já está investigando, de fato in-
vestiguem. Isso é um crime contra o Brasil, é um crime 
realmente de lesa-pátria, um crime contra a humani-
dade indígena que está lá, passando fome.

Senador Anibal, encerro, reiterando o pedido de 
transcrição de matérias que aqui mencionei.

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

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

POR MILHÕES DE DÓLARES, ÍNDIOS VENDEM 
DIREITOS SOBRE TERRAS DA AMAZÔNIA

Autor(es):Marta Salomon
O Estado de S.Paulo – 11-3-2012

Por US$ 120 milhões, empresa irlandesa comprou 
direitos, incluindo biodiversidade, de 16 áreas com o 
dobro do tamanho de Portugal por 30 anos, proibindo 

índios de plantar ou extrair madeira; acordo teria sido 
assinado sem consentimento da maioria.

Por US$ 120 milhões, índios da etnia mundurucu 
venderam a uma empresa estrangeira direitos sobre 
uma área com 16 vezes o tamanho da cidade de São 
Paulo em plena floresta amazônica, no município de 
Jacareacanga (PA). O negócio garante à empresa 
“benefícios” sobre a biodiversidade, além de acesso 
irrestrito ao território indígena.

No contrato, a o qual o Estado teve acesso, os 
índios se comprometem a não plantar ou extrair ma-
deira das terras nos 30 anos de duração do acordo. 
Qualquer intervenção no território depende de aval 
prévio da Celestial Green Ventures, empresa irlandesa 
que se apresenta como líder no mercado mundial de 
créditos de carbono.

Sem regras claras, esse mercado compensa emis-
sões de gases de efeito estufa por grandes empresas 
poluidoras, sobretudo na Europa, além de negociar as 
cotações desses créditos. Na Amazônia, vem provocan-
do assédio a comunidades indígenas e a proliferação 
de contratos nebulosos semelhantes ao fechado com 
os mundurucus. A Fundação Nacional do Índio (Fu-
nai) registra mais de 30 contratos nas mesmas bases.

Só a Celestial Green afirmou ao Estado ter fe-
chado outros 16 projetos no Brasil, que somam 200 
mil quilômetros quadrados. Isso é mais de duas vezes 
a área de Portugal ou quase o tamanho do Estado de 
São Paulo.

A terra dos mundurucus representa pouco mais 
de 10% do total contratado pela empresa, que também 
negociou os territórios Tenharim Marmelos, no Ama-
zonas, e Igarapé Lage, Igarapé Ribeirão e Rio Negro 
Ocaia, em Rondônia.

‘Pilantragem.’ “Os índios assinam con-
tratos muitas vezes sem saber o que estão as-
sinando. Ficam sem poder cortar uma árvore e 
acabam abrindo caminho para a biopirataria”, 
disse Márcio Meira, presidente da Funai, que 
começou a receber informações sobre esse 
tipo de negócio em 2011. “Vemos que uma 
boa ideia, de reconhecer o serviço ambiental 
que os índios prestam por preservar a floresta, 
pode virar uma pilantragem.”

“Temos de evitar que oportunidades para 
avançarmos na valorização da biodiversida-
de disfarcem ações de biopirataria”, reagiu a 
ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira.

O contrato dos mundurucus diz que os 
pagamentos em dólares dão à empresa a 
“totalidade” dos direitos sobre os créditos de 
carbono e “todos os direitos de certificados ou 
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benefícios que se venha a obter por meio da 
biodiversidade dessa área”.

Territórios indígenas estão entre as áreas mais 
preservadas de florestas tropicais. Somam mais de 1 
milhão de quilômetros quadrados e a maioria deles está 
na Amazônia. Para empresas que trabalham com meca-
nismos de crédito de carbono, criado entre as medidas 
de combate ao aquecimento global, as florestas são 
traduzidas em bilhões de toneladas de gases estufa 
estocados e cifras agigantadas em dólares.

Benedito Milléo Junior, agrônomo que negocia 
créditos de carbono de comunidades indígenas, estima 
em US$ 1 mil o valor do hectare contratado. A conta 
é feita com base na estimativa de 200 toneladas de 
CO2 estocada por hectare, segundo preço médio no 
mercado internacional.

Milléo diz ter negociado 5,2 milhões de hectares, 
mais que o dobro do território dos mundurucu. Nesse 
total está contabilizado o território indígena Trombetas-
-Mapuera (RR), que fechou contrato com a empresa 
C-Trade, que também atua no mercado de crédito de 
carbono.

Segundo ele, a perspectiva é de crescimento 
desse mercado, sobretudo com a regulamentação do 
mecanismo de Redução de Emissões por Desmata-
mento e Degradação Florestal (REDD).

Sem receber. Os mundurucu ainda não começa-
ram a receber o dinheiro pela venda de direitos sobre 
seu território. Os pagamentos acordados, em 30 par-
celas iguais de US$ 4 milhões, serão feitos até o último 
dia do ano, entre 2012 e 2041. As regras constam do 
contrato assinado pelo presidente da Associação Indí-
gena Pusuru, Martinho Borum, e o diretor da Celestial 
Green, João Borges Andrade. As assinaturas foram 
reconhecidas no cartório de Jacareacanga.

“Não poderemos fazer uma roça nem 
derrubar um pé de árvore”, criticou o índio 
mundurucu Roberto Cruxi, vice-prefeito de Ja-
careacanga, que se opôs ao acordo. Ele disse 
o contrato foi assinado por algumas lideranças, 
sem consentimento da maioria dos índios. “A 
empresa convocou uma reunião na Câmara 
Municipal;eles disseram que era bom”, conta.

Em vídeo na internet, uma índia mundurucu ame-
aça o diretor da Celestial Green com uma borduna. 
“Pensa que índio é besta?”, gritou ela na reunião da 
Câmara, lembrando a tradição guerreira da etnia.

O principal executivo da Celestial Green, Ciaran 
Kelly, afirma todos os contratos da empresa com comu-
nidades indígenas passam por um “rigoroso processo 
de consentimento livre, prévio e informado”, segundo 
normas internacionais.

FUNAI E AGU DESCONHECEM
AÇÃO ESTRANGEIRA

Tarsira Rodrigues 

A suspeita de que índios da comunidade Trombe-
ta Mapuera, localizada no sul do Estado, região onde 
habitam os Wai-Wai, teriam sido incluídos em nego-
ciações no mercado da venda de créditos de carbono 
por indução de empresas internacionais, envolvendo 
o lado paraense da reserva que faz fronteira com os 
estados do Pará, Roraima e Amazonas, não é de co-
nhecimento da Advocacia Geral da União (AGU) nem 
da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). A denúncia 
foi publicada na edição de ontem da coluna Parabólica. 

O coordenador da Funai, André Vasconcelos, dis-
se que até o momento não tem conhecimento de ne-
nhuma negociação neste sentido, mas que iria verificar 
a situação. Na Seção Indígena da AGU, o procurador 
federal Wilson Précoma disse que Roraima também 
está em evidência neste mercado de créditos de car-
bono e até o momento não reconhece nenhum traba-
lho feito neste sentido dentro das reservas indígenas. 

Ele disse ainda que a AGU está lutando para que 
não haja intermediação de empresas estrangeiras na 
negociação de créditos de carbono e está sendo feito 
o monitoramento dos recursos naturais para evitar a 
interferência de intermediadores. Mas, por outro lado, 
ele acredita que o índio tem o direito de realizar a ex-
ploração dos recursos naturais de maneira sustentável, 
como é o caso da negociação dos créditos de carbono. 

“Se o não índio recebe pelo fator carbo-
no, o índio tem que receber também, pois, se 
ele vai contribuir para manter a floresta e os 
rios, tem o direito de ser beneficiado. A nossa 
intenção é excluir estas possíveis empresas 
da mediação junto aos índios, Funai e União”, 
disse Précoma. 

Ele explicou que, em média, venda de créditos 
de carbono pode render, de acordo com o projeto de-
senvolvido e área em questão, cerca de R$ 80 mil por 
ano. Précoma revelou que qualquer empresa no Brasil 
pode atuar na área de exploração de créditos de car-
bono, desde que faça o projeto conforme a legislação 
ambiental e tenha uma área onde irá abdicar de rea-
lizar plantio ou criação de animais, além de preservar 
de maneira a garantir os aspectos in natura da região. 

“Estamos de olho nos agenciadores. 
Agora, há informações de que uma empresa 
internacional irá pegar uma área, fazer o pro-
jeto e receber em nome dos indígenas, isso é 
improcedente”, frisou. 
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No momento, Précoma destacou que está sendo 
organizada a questão de metodologia, a escolha de 
quem irá fazer os projetos para que o Estado saia na 
frente neste contexto. O principal, segundo ele, é saber 
se isso vai resultar em receita para a classe indígena. 

DEMANDA – O procurador falou também que, 
para a exploração de créditos de carbono acontecer 
dentro das áreas indígenas, dependerá do entendi-
mento das comunidades em decidir se deve ou não 
fazer. “Se a comunidade entender que precisa realizar 
a exploração, nós vamos trabalhar no incentivo para 
encontrar mecanismos jurídicos a fim de dar aos índios 
as mesmas oportunidades de exploração dos recursos 
de fator carbono. É preciso analisar do ponto de vista 
constitucional”. 

Ele disse também que a AGU está se colocan-
do à frente do problema, caso venha acontecer, pois 
quando houver acontecimentos desta natureza eles 
saibam quem são os atores. “Não podemos deixar que 
os indígenas sejam massa de manobra de qualquer 
instituição internacional que seja, estamos focados na 
proteção do povo indígena. Estamos atentos enquanto 
Estado garantidor dos direitos indígenas”, ressaltou. 

A área indígena mais propensa a desenvolver 
projetos relacionados ao crédito de carbono, segundo 
Précoma, é a Yanomami, pois é a que mais conserva 
as características de selva. Na opinião dele, as outras 
áreas estão bem ocupadas e precisariam levar em conta 
a ambientalização, que não é apenas deixar a árvore 
em pé, para poder explorar os créditos de carbono, 
mas também conservar os recursos hídricos, campos 
naturais e manter as características originais da região. 

INVESTIGAÇÃO – Questionado sobre investiga-
ções em nível nacional acerca de empresas que es-
tejam fechando contratos com etnias indígenas para 
negociação dos créditos de carbono para compensar 
a emissão de gases poluentes de efeito estufa, o pro-
curador afirmou que não pode falar por todo o Brasil, 
e sim pelos limites ambientais de Roraima. 

“Não há nem oficial nem oficiosamente 
nenhuma notícia de tratativa neste sentido. O 
que existe por parte da AGU é uma preocu-
pação, estamos atentos quanto a qualquer 
movimentação em áreas indígenas. Algo pre-
ocupante também são as aproximações de 
organizações não governamentais, as ONGs, 
pois sabemos que elas são a porta de entrada 
para determinadas coisas que acontecem no 
meio indígena. Digo com certeza que não há, 
pois qualquer coisa que for feit por parte das 
comunidades indígenas ou da Funai é preciso 
passar pela AGU. O grande momento para o 
Brasil é a preservação, e eu vejo a exploração 

do fator carbono como uma oportunidade ím-
par de preservarmos nossas reservas”, disse. 

Saiba o que é e como funciona a exploração de 
créditos de carbono

Para entender como funciona o mercado de cré-
ditos de carbono, a Folha foi em busca de informações 
com a pós-doutora na área de Políticas Ambientais e 
Mercado de Carbono, Sandra Buenafuente. Ela expli-
cou que no mercado de carbono, de acordo com regras 
estabelecidas pelo Protocolo de Kyoto, os países de-
senvolvidos com metas de redução das emissões de 
dióxido de carbono poderiam investir em projetos para 
diminuir as emissões em qualquer outro país.

Sandra exemplificou que funciona como um mer-
cado de bens e serviços como outro qualquer, onde 
existem a oferta e a demanda, só que neste mercado é 
estabelecido um termo, pois a moeda são os recursos 
naturais. “O crédito de carbono envolve um fator com-
plicador com relação ao seu preço, porque ele parte 
de serviços que a natureza oferece. Então existe todo 
um mecanismo, toda uma problemática, pois envolve 
questões naturais”, detalhou. 

Ela reforçou que o protocolo de Kyoto estabele-
ce três mecanismos de flexibilização que contribuíram 
para que fosse estabelecido um preço por serviços 
ambientais no mercado de crédito de carbono. São 
eles: Implementação Conjunta, Mercado de Emissões 
e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que, segun-
do ela, é o mais importante. 

Por meio destes mecanismos, segundo Sandra, é 
possível estabelecer que os países que poluíram, que 
provocaram mais impactos negativos, façam parcerias 
com os países que não poluíram nem provocavam tan-
ta emissão de gazes de efeito estufa, principalmente 
o dióxido de carbono, para construírem projetos de 
desenvolvimento sustentável. 

“O MDL permite a parceria com países 
subdesenvolvidos para desenvolver projetos na 
área de energia renovável, agricultura susten-
tável de redução ou criação de sumidouros de 
gases de efeito estufas, para realizar projetos 
para os lixões desaparecerem”, esclareceu. 

Dentro do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(MDL), segundo a pesquisadora, esses países subde-
senvolvidos podem obter financiamentos para desen-
volverem projetos internos que contribuiriam para a 
redução dos impactos das mudanças climáticas.

A Folha perguntou à pesquisadora sobre a possi-
bilidade de empresas estrangeiras explorarem por meio 
de contratos firmados junto às comunidades indígenas 
os créditos de carbono existentes nas reservas. Ela 
respondeu que isso é praticamente improvável, pois 
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a estruturação desses projetos depende de um pro-
cesso burocrático grande e precisa seguir tudo aquilo 
que dizem os protocolos internacionais e as legislações 
ambientais vigentes. 

“Existe um protocolo interno que neces-
sita da representação das Nações Unidas, do 
Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério 
do Meio Ambiente. É preciso demonstrar um 
projeto que é muito caro, custa mais de 200 
mil dólares, e tem que ser feito por consulto-
rias especializadas”, afirmou. 

Sandra Buenafuente completou a entrevista di-
zendo que Roraima possui características fortes para 
desenvolver a exploração de créditos de carbono, pois 
o Estado, segundo ela, possui um bioma rico e que 
está caminhando para estabelecer políticas públicas 
neste sentido. 

CPRM vai intensificar buscas por minerais
Em busca de reservas para descobrir minerais 

utilizados na fabricação de tablets, smartphones e no-
tebooks e insumos aplicados em eletroeletrônicos de 
alto desempenho, como dispositivos de mísseis e cir-
cuitos de computadores, o Serviço Geológico do Brasil 
(CPRM) intensificará, no segundo semestre deste ano, 
pesquisas minerais para descobrir reservas desses 
insumos em Roraima e no entorno da área chamada 
de Repartimento. 

Em contato com a CPRM em Roraima, o geólogo 
Leandro Petiollio disse que esse projeto está sendo 
elaborado por Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ). A 
primeira fase é sempre o levantamento bibliográfico e 
planejamento da etapa de campo. Segundo ele, ain-
da não tem nenhuma data estabelecida para que os 
trabalhos iniciem no Estado.

NEM TUDO ESTÁ PERDIDO: 
AGU INVESTIGA VENDA

DE DIREITOS INDÍGENAS PARA ESTRANGEIROS

Carlos Newton

Reportagem no site da Folha de S.Paulo, sem 
mencionar o autor do texto, informa que o governo fe-
deral deve ir à Justiça contra empresas estrangeiras 
que compram de tribos indígenas os direitos sobre a 
biodiversidade de terras na Amazônia.

A decisão de ir à Justiça é até simbólica, porém 
já é alguma coisa. O assunto merece outro tipo de tra-
tamento, bem mais radical, porque há possibilidade de 
essas empresas ganharem a questão na Justiça, so-
bretudo em tribunais internacionais, porque o governo 
Lula fez a bobagem de assinar o tratado da ONU que 
dá “autonomia política, econômica e social” aos terri-
tórios indígenas, acredite se quiser.

Na verdade, o objetivo dos grupos estrangeiros é 
usar a preservação da floresta para explorar potenciais 
benefícios no mercado internacional, negociando cré-
ditos de carbono ao compensar a emissão de gases 
de efeito estufa. Mas por trás de tudo estão as rique-
zas minerais e a biodiversidade existente nas reservas 
indígenas, o que é mais do que óbvio.

A reportagem da Folha afirma que a AGU (Ad-
vocacia-Geral da União), responsável por defender 
judicialmente o governo, investiga pelo menos 35 con-
tratos elaborados por grupos internacionais e foram 
oferecidos a várias etnias, que estão aceitando.

A FUNAI (Fundação Nacional do Índio) já noti-
ficou empresas no último ano porque considerar que 
as negociações são ilegais. “Esses contratos não têm 
qualquer validade jurídica, mas temos de proteger 
nosso patrimônio e nossos índios”, disse à Folha o 
presidente da Funai, Márcio Meira. “Essa é uma moe-
da podre, e ainda tem otário que compra [no mercado 
internacional]“, acrescentou Meira, sem atentar para 
a verdadeira gravidade da questão.

A reportagem da Folha diz apenas que, sem re-
gulamentação no Brasil e o no mundo, o mercado de 
carbono florestal gera controvérsia. E assinala que “há 
um receio de que empresas que fazem contratos entre 
índios e compradores dos créditos usem a atividade 
para biopirataria”. A matéria deveria destacar que, na 
verdade, os créditos de carbono estão se tornando 
uma ameaça à soberania brasileira sobre as riquezas 
da Amazônia.

Negócio Fechado
Conforme já publicamos aqui no Blog da Tribuna, 

reportagem do jornal O Estado de S. Paulo já mostrou 
que índios do Pará venderam por US$ 120 milhões os 
direitos sobre uma área no Estado. O contrato foi firma-
do com a empresa irlandesa Celestial Green Ventures. 
A reportagem, é claro, não localizou representante da 
empresa para se explicar, porque não existe qualquer 
explicação, só ganância e aproveitamento da ingenui-
dade dos índios.

Traduzindo tudo isso: Se o interesse do contrato 
fosse apenas o tal “crédito de carbono”, com a proibi-
ção do corte das árvores da reserva, tudo bem. Mas 
acontece que os direitos sobre a reserva vão muito 
além. O interesse internacional pela Amazônia está 
mais do que claro, e o governo continua destinando 
milhões de hectares para tribos indígenas, sem anali-
sar em profundidade a inquietante questão.

A opinião pública desconhece os fatos, que não 
tratados pela imprensa com o devido destaque. Ne-
nhum jornal dá em manchete esses crimes contra o 
país. E todos sabemos muito bem o motivo.

185ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



06870 Sábado 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

A TERRA É DOS ÍNDIOS.
E O CARBONO, É DE QUEM?

Por US$ 120 milhões, empresa irlandesa compra direi-
tos sobre créditos de carbono dos índios Munduruku, 
no Pará; contrato investigado pelo Ministério Público 
valeria por 30 anos. A Funai foi deixada de fora 

O vídeo promocional da empresa Celestial Gre-
en Ventures – “verde celestial”, em português – traz 
imagens de uma reunião em uma localidade não iden-
tificada, na Amazônia. Em meio a fotos, com fundo 
musical, o irlandês Ciaran Kelly, CEO, explica: “Nós 
sentamos com a comunidade local, há uma discussão 
muito aberta, dizemos o que temos que fazer, quais 
são as suas responsabilidades e as nossas. Se con-
cordamos, prosseguimos”.

A reportagem é de Pública e reproduzida por 
Amazônia.org.br, 14-2-2012.

O português João Borges de Andrade, chefe 
de operações no Brasil, aparece em fotos rodeado 
pela população local. “Eu gosto do contato com essas 
pessoas, elas são muito gentis e muito amigáveis. É 
emocionante”.

A Celestial Green atua em um novo setor que 
se fortalece nos recônditos da Amazônia brasileira: 
a venda créditos de carbono com base em desmata-
mento evitado, focado nas florestas. Por estes crédi-
tos, a empresa tem procurado indígenas de diversas 
etnias e teria assinado contratos com os Parintintin, do 
Amazonas, e Karipuna do Amapá, segundo as suas 
páginas no twitter e facebook.

No dia 22 de setembro do ano passado, o mesmo 
João Borges, da Celestial Green, foi a uma reunião a 
respeito de um contrato de crédito de carbono com os 
índios Munduruku, na Câmara Municipal de Jacarea-
canga, no Pará. Assim que ficou sabendo, a missio-
nária Izeldeti Almeida da Silva, que trabalha há dois 
anos com os Munduruku, correu para lá: “Fui pega de 
surpresa. Depois falei com um dos líderes e ele dis-
se que fazia tempo que estavam negociando com um 
grupo pequeno de lideranças”.

Quando chegou à sala de reunião, diz a freira, o 
espaço estava cheio. Estavam todos lá: caciques, caci-
cas, mulheres e crianças. Muitos vestidos para guerra: 
pintados, com arcos e roupas tradicionais. A reunião 
foi fotografada pelos dois lados. “Os guerreiros e as 
guerreiras estavam muito brabos com o pessoal que 
foram falar lá em cima”, lembra o cacique Osmarino. 
“As guerreiras quase bateram neles”.

Segundo Izeldeti, o representante da empresa 
mal conseguiu falar. “Eles gritavam em voz forte que 
estavam cansados de ser enganados. Disseram: ‘nós 
sabemos cuidar da floresta, não precisa de ajuda’. As 

mulheres guerreiras ficaram na fila e cada uma foi falan-
do em Munduruku. Meteram a flecha perto do coração, 
passavam no pescoço. O representante da empresa 
disse que não entendia a língua, mas que não tava 
gostando porque era sinal de ameaça”. O contrato, 
no entanto, acabou sendo assinado naquele mesmo 
dia – tanto a empresa quanto os indígenas confirmam.

De acordo com Izeldeti e Osmarino, porém, o 
contrato foi assinado contra a vontade da maioria da 
população Munduruku.

Os donos do carbono
Totalmente desconhecida no Brasil, a Celestial 

Green, sediada em Dublin, se declara proprietária 
dos direitos aos créditos de carbono de 20 milhões 
de hectares na Amazônia brasileira – o que equivale 
aos territórios da Suíça e da Áustria somados. Juntos, 
os 17 projetos da empresa na região teriam potencial 
para gerar mais de 6 bilhões de toneladas de créditos 
de carbono, segundo a própria empresa.

Os créditos por desmatamento evitado, ou REDD 
(Redução de Emissões por Desmatamento e Degra-
dação florestal), não são “oficiais”, ou seja, não podem 
ser vendidos nos mercados regulamentados pelo proto-
colo de Kyoto. Este protocolo só aceita, por exemplo, a 
venda de créditos por uma empresa de um país pobre 
que troque sua tecnologia por uma menos poluente; os 
créditos que ela deixará de emitir podem ser vendidos.

No caso das florestas, não há um mecanismo 
oficial que permita isso.

Por isso, os créditos de carbono referentes a 
florestas são negociados em um mercado voluntário, 
que não é regulado; empresas como a Landrover, o 
HSBC, a Google e a DuPont compram esses créditos 
para sinalizar que estão fazendo algo de bom pelo meio 
ambiente. O mercado é muito menor do que aquele 
resultante de projetos previstos por Kyoto: em 2010, o 
valor negociado foi de cerca de 400 milhões de dóla-
res contra 140 bilhões de dólares do mercado “oficial”.

Na esteira da corrida pelo invisível – créditos de 
carbono que deixaria de ser emitido por desmatamen-
to – a irlandesa Celestial Green se adiantou: realizou 
diversas negociações rápidas e à margem de qualquer 
órgão federal. A empresa promete avaliar o potencial 
de créditos de carbono depois; mas já garante sua 
posse sobre eles, por contrato, e o acesso às terras 
para avaliação.

Os Munduruku
A proposta aos Munduruku foi feita em junho do 

ano passado. Segundo relatos dos indígenas, a oferta 
dividiu o grupo. A Celestial Green oferecia 4 milhões 
de dólares por ano, ao longo de 30 anos, pelos crédi-
tos de carbono dos 2,3 milhões de hectares da terra 
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indígena – num total máximo de US$120 milhões. Em 
troca, teria todos os direitos sobre os créditos de car-
bono e mais “outros certificados e benefícios” a serem 
obtidos “com a biodiversidade”.

“Primeiro, ele [representante da Celestial 
Green] falou que o projeto é para defender os 
povos indígenas. Disse que não podia mais 
mexer na terra, nem branco nem indígena. 
Quando ouvi essa conversa, era bom”, conta 
Osmarino Manhoari Munduruku, cacique de 
uma das 111 aldeias onde vivem mais de 6 
mil Munduruku. “Depois, ele mandou o papel 
para associação. Nós vimos que, onde esse 
projeto tá, não pode fazer roça, nem caçar, nem 
pescar. Hoje estamos acostumados de plantar 
mandioca, batata, cana, batata doce, bana-
na. A gente pesca, caça, tira madeira quando 
precisa. Mas eles dizem que não podia mais, 
eles mesmos iam dar o dinheiro para comprar 
os alimentos. E os indígenas não pode mais 
fazer nada, nada, nada. Aí a maioria achou 
que não é certo”.

A Pública teve acesso ao texto do contrato envia-
do por lideranças indígenas ao CIMI, Conselho Indi-
genista Missionário, depois das primeiras gestões da 
empresa. O documento revela claramente as linhas 
gerais buscadas pela empresa no acordo.

“Este contrato concede à empresa o direito de 
realizar todas as análises e estudos técnicos, incluindo 
acesso sem restrições a toda a área, aos seus agen-
tes e representantes”, diz o documento. Se as áreas 
negociadas não se adequassem à captação de carbo-
no, o contrato seria invalidado. De qualquer maneira, 
a empresa teria assegurado o direito de fazer um le-
vantamento detalhado de toda a área dos Munduruku.

O contrato vetava qualquer modificação no am-
biente: “O proprietário compromete-se a não efetuar 
quaisquer obras na área do contrato, ou outra atividade 
que venha a alterar a qualidade de carbono captado 
ou que contribua de alguma forma para afetar negati-
vamente a imagem da empresa ou do projeto”.

Outro ponto polêmico garantia à empresa “direitos 
sobre os créditos de carbono obtidos, com quaisquer 
metodologias utilizadas”, além de “todos os direitos de 
quaisquer certificados ou benefícios que se venha a 
obter através da biodiversidade desta área”.

Além disso, os Munduruku deixariam de receber 
o pagamento caso não submetessem suas atividades 
ao crivo da Celestial Green: “O proprietário comprome-
te-se a manter a propriedade em conformidade com 
as metodologias estabelecidas pela empresa”. O va-
lor, contido num anexo, chama a atenção: 4 milhões 

de dólares por ano, chegando a um valor total de 120 
milhões de dólares.

Segundo especialistas consultados pela reporta-
gem, dificilmente um contrato assim teria validade legal. 
Primeiro, porque parte de princípios jurídicos errados. 
O texto analisado se refere aos Mundurukus como “pro-
prietários”, quando as terras indígenas pertencem à 
União. Depois, porque viola princípios de exclusividade 
de uso dada aos indígenas em terra homologada. “É 
totalmente ilegal. A empresa se coloca como dona dos 
recursos naturais e se atribui o direito de entrar quando 
bem entender para fiscalizar. Em algumas cláusulas, 
ela quer fazer o papel do Estado”, afirma João Came-
rini, advogado da ONG Terra de Direitos.

Para o antropólogo Miguel Aparicio, coordenador 
do Programa Operação Amazônia Nativa, o caso dos 
Munduruku deve servir de alerta para o governo. “É 
uma manifestação aberta da postura dos ‘biopiratas 
do carbono’. As cláusulas ignoram o direito indígena 
de usufruto exclusivo sobre suas terras, reconhecido 
pela Constituição Federal. O contrato proposto mere-
ce a intervenção urgente do poder público brasileiro”.

Como o mercado de crédito de carbono é novo, 
o governo brasileiro ainda não criou parâmetros para 
regular essas negociações. Mas, dada a urgência da 
questão, 15 entidades e movimentos ligados às popu-
lações indígenas elaboraram uma carta de Princípios 
e Critérios Socioambientais de REDD. Alguns desses 
princípios são a participação de toda a população afe-
tada no processo de decisão e a transparência sobre 
os detalhes do contrato e do mercado em que estão 
entrando.

O caso dos Munduruku foi denunciado em se-
tembro no ano passado no blog da ativista ambiental 
Telma Monteiro. O procurador Cláudio Henrique Dias, 
do Ministério Público Federal de Santarém, abriu um 
procedimento administrativo para investigar o caso. Ele 
pediu a cópia do contrato à Associação Pussuru, que 
representa os Munduruku, e acionou a Funai.

A Funai não quis se pronunciar nessa reporta-
gem mas prometeu uma entrevista com o presidente 
Márcio Meira para a semana que vem.

Corretores de carbono, xeretas, piratas?
Antônio José do Nascimento Fernandes, mestre 

em Química pela Universidade Federal do Amazonas 
e conselheiro-secretário do Instituto Amazônia Livre, 
pensa diferente. O Instituto mantém um projeto com a 
Celestial Green de “monitoramento e levantamento dos 
dados das florestas, das comunidades, do que pode 
ser desmatado daqui a 20, 30 anos”.

Para ele, que trabalha com a empresa há cerca 
de um ano, o contrato assinado com os Munduruku 
não limita o uso da terra pelos índios: “A única coisa 
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que fala no contrato é que eles [os índios] devem pre-
servar os recursos e que todo uso deve ser informa-
do”. E como isso será informado? Segundo Antônio, 
o plano é elaborar um conselho formado “pelas insti-
tuições financeiras, pelos representantes indígenas e 
pela Instituição Amazônia Livre”, para deliberar sobre 
isso. “Não é de cima para baixo. É um projeto de igual 
pra igual. É uma troca mútua, porque eles consomem, 
mas sabem que [os recursos] podem acabar”.

A Celestial Green não é exatamente uma em-
presa transparente. O site da empresa, que está em 
construção há alguns meses, não traz mais do que 
uma descrição genérica, embora declare que há três 
anos a empresa vem negociando com prefeituras, 
proprietários de terra e tribos indígenas da Amazônia.

Os objetivos declarados dos projetos da Celestial, 
comandada pelo irlandês Ciaran Kelly, são: “alcançar 
lucratividade para todos os investidores”, “proteger 
áreas da floresta em risco dos efeitos devastadores da 
extração ilegal de madeira, mineração ilegal e queima-
das”, “proteger a biodiversidade presente nessas áreas 
e conduzir atividades importantes de coleta de dados”, 
além de “fornecer empregos, educação e cuidado mé-
dico básico para os habitantes das áreas dos projetos”.

Segundo o site, os projetos estão em negociação 
com investidores no Panamá, Ásia, Vietnã, Malásia, 
Coreia do Sul e China.

A parte que promete ao visitante “descubra mais 
sobre nossos projetos” está em construção. Não há 
mais detalhes.

Em 27 de junho de 2011, a empresa anunciou 
vagamente ter “aumentado a sua base de contratos 
na Amazônia brasileira”. “A Celestial Green Ventures 
PLC aumentou o tamanho de sua base de terras con-
tratadas em 1.203.226 de hectares (um aumento de 
6,5%) com a assinatura de 5 novos contratos garan-
tindo à empresa a produção de qualquer tipo de car-
bono nestas terras pelos próximos 30 anos”. Segun-
do o release, a empresa se listou na bolsa Deutsche 
Boerse, em Frankfurt, com a missão de dobrar a área 
contratada para 40 milhões de hectares (duas Suíças, 
duas Áustrias).

Mais recentemente, em fevereiro deste ano, a 
companhia anunciou pelo seu twitter novos contratos 
com as prefeituras de São Gabriel da Cachoeira, Boca 
do Acre e Apuí, no Amazonas, totalizando 11 milhões de 
hectares cujo carbono também ficará à sua disposição.

O projeto “Borba”
A empresa tem um caso que é apresentado como 

bem-sucedido: o chamado “projeto Borba”. O projeto, 
acordado com o prefeito de Borba, município de 20 mil 
habitantes no sul do Amazonas em 2010, não teve até 
hoje os créditos validados – uma empresa escocesa, 

a Ecometrica, está ainda desenvolvendo uma meto-
dologia para medir e validar os créditos gerados, ou o 
tanto de carbono que não será jogado no ar pela pro-
teção das áreas. “Um comunicado oficial será emitido 
na hora certa”, limita-se a dizer a empresa.

Segundo um release que foi apagado do site, o 
projeto Borba consistiu na assinatura de um contrato 
com a prefeitura do município, intermediado pela ONG 
FEAMA – Fundação Ecológica de Amazônia – ONG 
capitaneada pelo brasileiro Romeu Cordeiro da Silva. 
A FEAMA não tem site na internet, nem telefone de 
contato.

O acordo dava direitos a créditos de uma área de 
1.333.578 hectares, cerca de 1/3 do município.

Procurados pela Pública, nem o secretário de ad-
ministração da prefeitura, Ricardo José Sá de Souza, 
nem o secretário de Meio Ambiente sabiam do acordo.

Finalmente a Pública conseguiu conversar com 
o prefeito Antonio José Muniz Cavalcante, que não 
explicou por que seus secretários não foram informa-
dos do caso. “A Celestial Green apareceu, falou com a 
associação de municípios. Como temos uma reserva 
municipal, fizemos um contrato que dá direito de eles 
negociarem o carbono nesta área. Vieram no municí-
pio, fizeram um projeto e coletaram bastante material. 
Mas não tivemos benefícios. Esse contrato já está até 
quebrado, porque o prazo deve estar vencido. E como 
não tivemos retorno, pelo menos no que propuseram 
a nos pagar, nada foi desembolsado”.

Apesar dos créditos de Borba não terem sido 
validados – e, aparentemente à revelia da prefeitura – 
a Industry RE, companhia britânica de investimentos 
anunciou em 7 de junho de 2011 a compra de 1 mi-
lhão desses créditos para serem revendidos a outras 
empresas. O valor não foi informado.

A Industry RE fornece créditos de carbono para 
o grupo Guardian Media Group, que detém o jornal 
britânico Guardian. Além disso, mantém o simpático 
site My Tree Frog, no qual cada pessoa pode comprar 
créditos de carbono de onde quiser, “anulando” assim 
as suas próprias pegadas ecológicas.

Segundo o diretor Ian Hamilton afirmou no início 
de março ao site econômico Point Carbon News, os cré-
ditos de Borba seriam usados para aliviar as emissões 
de uma subsidiária da Coca-cola no Oriente Médio e 
uma unidade da gigante eletrônica japonesa Canon.

Uma brochura da IndustryRE que tenta vender 
esses créditos de Borba afirma que a Celestial Green 
tem acesso a uma área de 18.192.193 de hectares por 
30 anos, incluindo acordo com diversas prefeituras no 
estado do Amazonas. Os maiores terrenos estão no 
estado do Amazonas: 2.954.902 hectares em Barcelos, 
1.066.862 hectares em Caruari; 1.761.189 hectares em 
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Manicoré, e 1.440.585 hectares em Canutama – além 
de Borba, claro.

Segundo o documento, os projetos da Industry 
RE não focam apenas os créditos de carbono, mas 
pretendem “expandir os parâmetros” para incluir o 
desenvolvimento de energia e água limpa, refloresta-
mento, manejo sustentável de florestas e conservação.

Além disso, a Celestial Green possui 10 mil hec-
tares em Rondônia, terra adquirida do Capital First 
Merchant Bank Ltda. Mas isso é outra história.

De vinis e ouro à sonhada preservação do meio 
ambiente

O “projeto Rondônia” é o mais antigo da Celes-
tial Green Ventures, aliás Celestial Green Investments 
(CGI), uma empresa de investimentos sediada em Kent, 
na Inglaterra, que tem como CEO o mesmo irlandês 
Ciaran Kelly.

O projeto baseia-se em uma área de 10 mil hec-
tares em Rondônia e foi detalhadamente descrito em 
um documento – registrado junto ao Security and Ex-
change Comission, comissão financeira dos Estados 
Unidos – de compra de ações da CGI pela empresa 
de investimento Apollo Capital, com sede em Miami – 
da qual Ciaran Kelly era um dos diretores.

Antes de investir em negócios sustentáveis, a 
Apollo Capital chegou a prensar vinis e copiar Cds e 
DVDs. No seu site registra investimentos milionários 
em bonds do banco central da Venezuela, da Petro-
bras e também em exploração de quartzo na Bahia.

Essa área em Rondônia, localizada no município 
de Machadinho d’Oeste, é adjacente à terra indígena 
dos Cinta Larga e foi comprada pela Apollo Capital da 
empresa brasileira Capital First Merchant Bank Ltda 
junto com a concessão para exploração de ouro e dia-
mantes, fato celebrado em seu site.

Meses depois, Apollo e Celestial Green muda-
ram de idéia: decidiram não fazer a mineração da área 
e vender os créditos de carbono não emitido por não 
ter explorado o local. “A Celestial Green acredita que 
o desenvolvimento de operações de mineração teriam 
um impacto ecológico catastrófico”, diz o documento 
de registro. Créditos de carbono do “projeto Rondônia” 
estão disponíveis para os usuários do site Tree Frog. 
Quem quiser aliviar sua pegada ecológica, é só clicar.

“Our people”
Nem mesmo a equipe que compõe a empresa 

consta do site da Celestial Green. Quando a Pública 
começou a investigar a CG, a empresa listava 29 pes-
soas como sua equipe, incluindo diversos brasileiros. 
Dois dias depois, a lista sumiu.

A Pública tentou entrar em contato com alguns 
desses supostos funcionários. Na tarde de quinta-feira, 

conversou com o professor Eder Zanetti, doutorando 
em manejo florestal pela UFPR, um consultor expe-
riente em projetos de crédito de carbono. Eder foi res-
ponsável pela área de mudanças climáticas globais e 
serviços ambientais das florestas no Centro Nacional 
de Pesquisas Florestais da Embrapa.

Ao celular, perguntado sobre suas relações com 
a empresa irlandesa, ele se mostrou surpreso: “Não 
tenho conhecimento, não. Nunca vi nem falar esse 
nome [Celestial Green]”. Segundo ele, a sua consul-
toria foi procurada por “diversas empresas interna-
cionais querendo fazer negócio com terra indígena 
aqui no Brasil”. A procura, nos últimos dois anos, tem 
aumentado. “Mas não estou fazendo consultoria para 
nenhum projeto no momento”.

Mais tarde, por email, Zanetti confirmou: “De fato 
não consegui entender a natureza do meu envolvimen-
to com a referida empresa. Eu não saberia dizer nem 
se ela é séria ou não, porque não consegui navegar 
no site para ver quem são os proprietários. Definitiva-
mente não sou funcionário deles”.

Outro brasileiro listado no site explicou que atua 
como consultor em um projeto da CG. Vivaldo Camp-
bell de Araújo foi delegado do IBDF – atual Ibama – de 
1971 a 1978. Ele conta que não sabia que seu nome 
estava no site, mas havia pedido reserva. Não queria 
ser listado como membro da empresa. “Porque você 
sabe, tem muita especulação”. Segundo ele, faz cerca 
de oito meses que ele é consultor de um projeto de 
manejo sustentável que pretende “mostrar as alter-
nativas de manter o carbono, mas alterar as florestas 
pelas espécies mais valiosas”.

Contrato questionado
A Pública procurou repetidamente a Celestial 

Green. Por telefone, a funcionária Paula Cofré, bra-
sileira nascida no Chile, explicou que o CEO Ciaran 
Kelly não dá entrevistas pelo telefone – apenas por 
email. Formada em jornalismo pela PUC do Paraná, 
Paula trabalha há cerca de 6 meses na empresa. Foi 
contratada inicialmente como secretária e hoje é “ad-
ministradora sênior e assistente pessoal do CEO”. 
Segundo ela, o representante português João Borges 
não costuma dar entrevistas.

Paula confirmou a assinatura do contrato entre a 
Celestial Green e os Mundukuru e disse que a empre-
sa não conta com um escritório no Brasil. “Temos pes-
soas trabalhando em Manaus, mas ainda não abriram 
(um escritório)”. A Pública enviou a minuta de contrato 
obtida pelo CIMI, pedindo que a empresa confirmasse 
se havia alguma diferença quanto ao contrato assina-
do. “Eu sei que eles não costumam dar detalhes sobre 
os contratos, tipo valor, essas coisas”, explicou Paula.
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Finalmente o CEO respondeu – sem responder: 
“Podemos afirmar categoricamente que os contratos 
da CGV PLC têm sempre o cabeçalho com os detalhes 
da empresa, são assinados em cada página por um 
representante da empresa, são autenticados e também 
contêm um carimbo da companhia”.

Pouco depois, Antônio José do Nascimento Fer-
nandes, do Instituto Amazônia Livre, uma ONG que 
trabalha com a Celestial Green em alguns projetos, 
ligou para a Pública e leu o anexo 1 do contrato, con-
firmando que se trata do mesmo texto – inclusive rea-
firmando os valores acordados.

Na sua entrevista em papel timbrado, Ciaran 
afirmou que “a Celestial Green Ventures não pode di-
vulgar nenhum acordo financeiro que tenha sido feito 
com nossos parceiros”. Mas prometeu: “no final de ju-
lho de 2012, nosso primeiro ano completo de finanças 
será apresentado”.

A Pública vai esperar pra ver.

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA
E DA FAIXA DE FRONTEIRA

RELATÓRIO: TEMA IV – Questão indígena
e fundiária na Faixa de Fronteira.

Audiência Pública realizada no dia 19 de outubro 
de 2011, pela Subcomissão Permanente da Amazônia 
e da Faixa de Fronteira, em cumprimento ao Requeri-
mento nº 01, de 2011-CREPAFF, de autoria do Senador 
Mozarildo Cavalcanti, com a finalidade de debater a 
“Questão Indígena e Fundiária na Faixa de Fronteira”, 
com a presença dos seguintes palestrantes:

 – Diretor do De-
partamento de América do Sul – I do Ministério 
das Relações Exteriores;

 – Coordenador Geral de Re-
gularização Fundiária do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA); e

 – Coordenador Geral 
da Diretoria de Proteção Territorial da Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI).

O Ministro João Luiz Pereira Pinto inicialmente 
lembrou que a competência do Itamaraty, a rigor, loca-
liza-se no lado estrangeiro da fronteira. Dentro desse 
quadro, ao tratar de regularização fundiária, o órgão 
busca coordenar as ações do governo brasileiro com 
os países vizinhos, apoiando e protegendo os interes-
ses de brasileiros residentes nesses países.

O convidado destacou que o tratamento legal em 
relação à propriedade imóvel de estrangeiros em áre-
as de fronteira e diferente em cada país vizinho. Além 
dessa diversidade geográfica, destacou a frequência 
com que essas regras mudam.

Essas peculiaridades, explicou, impedem a ado-
ção de uma solução única para o assunto. Em razão 
disso, o Itamaraty dá prioridade ao atendimento con-
sular para assessorar brasileiros residentes no outro 
lado da fronteira.

O Sr. Marcio Berbigier começou apresentando 
um diagnóstico fundiário da faixa de fronteira. Apon-
tou que há 19 milhões de hectares em 1.048 projetos 
de assentamento na área, que atendem mais de 126 
mil famílias. Salientou também que um quarto dos 120 
milhões de hectares de terras públicas federais arreca-
dadas está localizado na faixa de fronteira, boa parte 
já destinada a projetos de assentamento, de preser-
vação ambiental e de reservas indígenas.

O convidado então apresentou as três ações 
de regularização fundiária desenvolvidas pelo Incra: 
a regularização rural de terras públicas, a regulariza-
ção urbana de terras públicas e a ratificação de títulos 
emitidos por estados na faixa de fronteira.

Explicou que a regularização rural na Amazônia 
Legal segue os princípios da legítima ocupação e da 
segurança jurídica, regularizando a situação jurídica 
das áreas e transferindo-as para os particulares.

A regularização urbana consiste na transferên-
cia do poder federal para os municípios do domínio de 
áreas urbanas consolidadas ou em expansão.

Sobre a ratificação dominial em faixa de fronteira, 
esclareceu que é um instrumento jurídico utilizado para 
confirmar o domínio federal sobre a faixa de fronteira 
e, ao mesmo tempo, proteger a posse de boa-fé. Por 
meio da ratificação, convalidam-se as titulações de 
terras de domínio da União realizadas indevidamente 
pelos estados.

O palestrante revelou ainda que atualmente há 
mais de 50 mil requerimentos de ratificação em trami-
tação no Incra, sendo que, desses, mais de 80% tem 
como objeto imóveis abaixo de 15 módulos fiscais, o 
limite da média propriedade.

O Sr. Carlos Lisboa Travassos adiantou que sua 
exposição trataria da faixa de fronteira na Amazônia, 
região em que ainda há presença de populações sig-
nificativas de índios isolados ou de recente contato.

Sobre o ponto, comentou que o Brasil é o único 
país que, a par das políticas indigenistas tradicionais, 
ainda tem e reconhece essa população de índios iso-
lados ou de recente contato.

Mencionou, como exemplo, o vale do Javari, na 
fronteira com o Peru e a Colômbia, uma área com 8,5 
milhões de hectares, na qual a Funai desenvolve já há 
13 anos um trabalho de proteção territorial e monito-
ramento desses povos.

O convidado revelou que a população indígena 
local tem relação fortemente estabelecida com o Estado 
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brasileiro, ainda quando está localizada em ambos os 
lados da fronteira. Destacou a colaboração dos índios 
na demarcação e proteção das fronteiras nacionais.

Explicou que o monitoramento da região conta 
com a participação dos indígenas, inclusive dentro do 
exército brasileiro, e que é eficiente a ponto de definir 
quem a frequenta e quais atividades ali são desen-
volvidas.

Por fim, afirmou considerar que o desafio atual 
é compartilhar essas informações com outros órgãos 
governamentais, como Ministério da Justiça e Minis-
tério da Defesa, para auxiliar o combate a atividades 
ilícitas e a invasões territoriais. -

É o relatório.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senador Mozarildo. V. Exª será aten-
dido, de acordo com o Regimento.

Com a palavra, o Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Anibal Diniz, do Estado do Acre, 
Srªs e Srs. Senadores, antes de iniciar a minha fala, 
queria agradecer aqui a presença neste plenário, na 
tribuna de honra, do ex-Governador do Estado de To-
cantins, Governador Gaguim, que visita o plenário nesta 
manhã. Espero que um dia ele possa sentar conosco, 
nas cadeiras do plenário do Senado, como Senador 
pelo Estado do Tocantins, assim como o nosso querido 
ex-Governador Marcelo Miranda, que foi eleito e não 
teve ainda a oportunidade de assumir. É o único dos 
Senadores que foram eleitos e tinham problema com 
a legislação tida como “ficha limpa” que não assumiu 
ainda. Estamos, inclusive, trabalhando no sentido de 
que o ex-Governador Marcelo Miranda possa assumir, 
assim como assumiram os outros Senadores. Ele é o 
último remanescente que teve votos suficientes para 
se eleger, foi um dos mais votados do Estado, e não 
assumiu até o presente momento. Com todo o respeito 
ao Senador que está aqui, que é o Vicentinho, do Es-
tado do Tocantins, mas a vaga legitimamente deveria 
estar com o Senador Marcelo Miranda.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – E a jurisprudência foi criada; tem que ser igual 
para todos.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Exatamente. Nós, do PMDB, acreditamos muito na 
Justiça. Assim como se fez justiça ao Senador Jader 
Barbalho e aos demais Senadores – ela às vezes tarda, 
mas não falha –, uma hora isso vai acontecer.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em seu 
programa semanal de rádio Café com a Presidenta,
programa este que o Presidente Lula fazia também, 
na última segunda-feira, dia 12, a Presidenta Dilma 

Rousseff afirmou que ainda este ano será duplicado 
o número de escolas com funcionamento em tempo 
integral. Um grande projeto. Hoje trabalham, nesse re-
gime, cerca de quinze mil escolas que atendem a dois 
milhões e oitocentos mil alunos do 1º ao 9º ano. Até o 
final de 2012, disse a Chefe do Poder Executivo, esse 
número será de trinta mil estabelecimentos, que aten-
derão a cinco milhões de estudantes em todo o Brasil, 
inclusive em áreas rurais. Que notícia maravilhosa!

Trata-se, Sr. Presidente, de uma notícia auspiciosa 
para milhões de brasileiros que não podem pagar por 
um ensino de qualidade e que sonham com a melhoria 
das condições de vida. Trata-se, também, de cumprir 
– e até antecipar – as metas do Programa Mais Edu-
cação, propiciando aos alunos atividades orientadas, 
que vão do acompanhamento das tarefas escolares à 
prática de esportes, às aulas de arte, ao aprendizado 
de informática; mas trata-se, sobretudo, de deflagrar 
um processo fundamental para o nosso crescimento 
econômico e para nosso desenvolvimento sustentável.

Até 2014, conforme esclareceu a Presidenta Dilma 
Rousseff, o número de escolas públicas com funciona-
mento em tempo integral será também duplicado em 
relação ao montante deste ano, ou seja, deveremos 
fechar o próximo ano com sessenta mil escolas funcio-
nando durante todo o dia e, assim, garantir a milhões 
de alunos um modelo de educação que historicamente 
era reservado às classes mais abastadas ou às famílias 
dos países desenvolvidos. Para isso, Sr. Presidente, o 
Governo Federal investirá, ainda este ano, 1,4 bilhão 
de reais no Programa Mais Educação. As adesões das 
prefeituras poderão ser feitas até o dia 30 de março 
e a prioridade será das escolas onde se concentrem 
beneficiários do Bolsa Família, além daquelas que ti-
veram uma avaliação baixa no Ideb, Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica.

Estima-se que 1.400 Municípios de todos os Es-
tados brasileiros recebam recursos do Ideb para im-
plantar, ainda este ano, a educação em tempo integral.

A meta do Plano Nacional de Educação, ora em 
tramitação na Câmara dos Deputados, é de que meta-
de das escolas públicas brasileiras possa ofertar essa 
modalidade de ensino até o ano de 2020.

E importante ressaltar a necessidade de melho-
rar as estruturas das escolas para que funcionem em 
turno integral, pois tem escola que dispõe de estrutu-
ra extremamente precária, principalmente, no interior 
do País. Além desse fato, as escolas têm que dispor 
de um projeto pedagógico capaz de potencializar os 
efeitos do período integral, de bibliotecas completas, 
enfim de recursos materiais adequados.

Essas metas, Srªs e Srs. Senadores, são ambicio-
sas, mas se justificam plenamente. Lá no meu Estado 
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de Rondônia, Senador Mozarildo, Presidente Aníbal 
Diniz, o ex-Prefeito Confúcio Moura, hoje Governador 
do Estado pelo meu Partido, implantou no Município 
de Ariquemes, a terceira cidade de Rondônia, a escola 
em tempo integral e foi um verdadeiro sucesso – não 
só esse programa, mas vários outros, mas esse foi um 
verdadeiro sucesso na cidade de Ariquemes. Carava-
nas de Prefeitos de Rondônia e de outros Estados do 
Brasil, até do Pará, do Mato Grosso e de outros Esta-
dos, se dirigiram a Ariquemes, para ver de perto esses 
programas implantados pelo Prefeito Confúcio Moura, 
que foi eleito, reeleito com 74% dos votos da cidade de 
Ariquemes por ter implantado esses programas ino-
vadores. Como ele diz, não inventou, não criou, são 
programas que já estão dando certo em outros países 
e em outros Estados do Brasil. 

Antes de assumir o Governo do Estado de Ron-
dônia, percorreu vários Estados brasileiros, Pernam-
buco, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e outros 
Estados, em busca de projetos inovadores, de projetos 
importantes para implantar lá, no Estado de Rondônia. 

Como diz o ditado: “Nada se cria, tudo se copia”. 
Mas se pode copiar e aperfeiçoar. E foi isso que o Go-
vernador Confúcio Moura fez na cidade de Ariquemes, 
e é o que está fazendo no Estado de Rondônia. Lá, 
ele já está reformando as escolas, Senador Mozarildo, 
melhorando as escolas, alugando escolas particulares, 
fazendo parcerias com as prefeituras para implantar 
a escola de ensino integral, porque é um projeto que 
tem dado certo.

Então, parabéns a Presidente Dilma, ao Gover-
nador Confúcio Moura e a todos os Governadores e 
Prefeitos que estão implantando em seus Estados e 
seus Municípios a escola de tempo integral.

Ao longo de sua história, o Brasil perdeu inúme-
ras oportunidades de alcançar o progresso porque não 
investia devidamente em educação. Hoje, já não se 
discute a importância da educação para o progresso e 
para a promoção da cidadania, mas essa consciência 
entre nós é bastante recente. Apenas nas últimas dé-
cadas, mais especificamente a partir da Constituição 
de 1988, a Constituição Cidadã – assim definida pelo 
nosso querido ex-Deputado Ulysses Guimarães, ex-
-Presidente nacional de meu Partido, cargo que ocupo 
hoje – nos propusemos a universalizar o ensino. Dali 
para cá os governos têm perseguido essa meta para 
a universalização do ensino em nosso País. 

Agora que ampliamos, de forma significativa, o 
acesso à educação básica, precisamos vencer um 
novo desafio: a oferta de vagas e qualidade de ensino 
nas escolas públicas brasileiras. O retorno dos investi-
mentos em educação, Sr. Presidente, é ponto pacífico 
para a unanimidade dos docentes, dos pesquisadores, 

dos economistas e dos gestores públicos. O exemplo 
mais recente e categórico, entre muitos outros, é o da 
Coreia do Sul que, após a II Grande Guerra, decidiu 
fazer da educação o alicerce central da construção de 
sua identidade nacional. Hoje, o país asiático, que ti-
nha o PIB per capita equivalente ao de Gana, um dos 
países mais pobres do mundo, vive uma realidade 
diferente com crescimento econômico e elevado grau 
de desenvolvimento.

Eu visitei a Coreia do Sul em uma missão do 
Senado e da Câmara dos Deputados. Estivemos em 
audiência com o Ministro da Educação, com o Minis-
tro da Economia, com o Ministro da Previdência... E 
uma coisa engraçada, Senador Anibal, é que aqui no 
Brasil criticam quando um parlamentar assume um 
Ministério. Acreditam que um parlamentar, Senador ou 
Deputado, não pode assumir um Ministério. Lá quase 
todos os ministros – pelo menos os que nós visitamos 
– eles eram parlamentares. Lá é unicameral, como se 
fossem os Deputados aqui no Brasil, eram parlamen-
tares. E pude presenciar a inovação, pude ver de per-
to, conversar com ministros, com assessores, o nível 
da educação na Coreia do Sul, a educação em tempo 
integral, o pós-médio. Depois do Ensino Médio, quem 
não vai para a universidade vai fazer um pós-médio, um 
curso técnico para sair com uma formação profissional. 
Foi isso o que fez da Coreia uma grande economia.

Os investimentos maciços que os coreanos fi-
zeram na educação, observa o Professor de Adminis-
tração Denílson Marques, da Universidade Federal de 
Pernambuco, trouxeram duas grandes conseqüências 
para aquele país: uma ampliação da capacidade técnica 
da população e a formação de novos consumidores em 
decorrência do aumento da escolaridade. Da mesma 
forma, Sr. Presidente, a China, que era um país atrasa-
do, que foi espoliado por outras nações num passado 
não muito recente. O que ela está fazendo agora? In-
vestindo na educação. Num almoço esta semana com 
o Presidente Michel Temer e outras lideranças políticas 
do Brasil, ele comentava que esteve na China e lá uma 
autoridade chinesa disse que os alunos estudam das 
7h da manhã às 11h. E ele perguntou: “Mas só até as 
11h?” E a autoridade respondeu: “Das 7h da manhã 
até as 11h da noite”. As crianças, os jovens chineses 
estudam das 7h da manhã até as 11h da noite. Isso é 
mais do que tempo integral, é até um exagero estudar 
tanto tempo! Mas é através da educação que a China 
está fazendo uma verdadeira revolução.

Visitei uma empresa chinesa, numa missão em 
que estive há dois anos, que tem 200 mil funcionários 
e 2 mil engenheiros. Numa única empresa, trabalham 
2 mil engenheiros! É difícil até imaginar como 2 mil en-
genheiros vão trabalhar numa única empresa. Então, 
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a China está formando profissionais em grande quan-
tidade. É por isso que a China hoje é uma locomotiva 
que quer atropelar todos os países do mundo, quer se 
tornar a primeira economia do mundo, mas tudo atra-
vés da educação. Ela está fazendo essa revolução, 
como a Coreia do Sul fez, assim como outros países, 
através da educação.

Para o Brasil lograr o mesmo êxito dos sul-core-
anos, dos chineses, é essencial que os investimentos 
sejam gradativamente maiores no sistema de ensino, 
conforme, aliás, prevê o Plano Nacional de Educação. 
Precisaremos equacionar esses recursos para que os 
professores, em vez de trabalharem em dois ou três 
empregos, possam de fato se dedicar integralmente 
à escola.

Em outros termos, precisamos oferecer aos nos-
sos professores salários mais altos e oportunidades 
de melhorar sua qualificação profissional.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o desenvol-
vimento brasileiro, ao longo de sua história, conforme 
observou Caio Prado Júnior em sua famosa História
Econômica do Brasil, foi muitas vezes comprometi-
do pelo descaso com o ensino, o que resultou no bai-
xo nível de escolaridade da população e numa baixa 
produtividade econômica. Ressalto que o brasileiro é 
um dos que menos tempo permanece na escola. Aí 
a necessidade de ampliarmos o número de escolas 
com tempo integral.

A decisão anunciada pela Presidente Dilma Rous-
seff é apenas mais uma etapa; mas é uma etapa im-
portante e significativa, não apenas para lograrmos 
uma condição de desenvolvimento sustentável, mas 
também para inserirmos na vida nacional milhões de 
brasileiros, ofertando-lhes acesso ao mercado, pers-
pectivas profissionais e efetiva cidadania.

Por fim, termino o presente discurso lembrando 
que, estando as crianças na escola, elas estão longe 
das drogas e da violência.

Sr. Presidente, só por meio de uma educação de 
boa qualidade da escola de tempo integral, com mais 
tempo na escola, vamos alcançar o desenvolvimento 
pleno do nosso País e evitar, como disse aqui no final, 
que as crianças trilhem o caminho das drogas.

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

AC) – Muito obrigado, Senador Valdir Raupp.
Peço a V. Exª a gentileza de assumir a Presidên-

cia enquanto eu farei um pronunciamento.

O Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Valdir Raupp.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB 
– RO) – Com a palavra o Senador Anibal Diniz, do 
Estado do Acre, que presidia até poucos segundos a 
sessão do Senado Federal.

V. Exª tem o tempo que necessitar para fazer seu 
pronunciamento.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Valdir Raupp, senhores telespec-
tadores e ouvintes da Rádio Senado, na sessão de on-
tem, durante o meu pronunciamento, eu tornei público 
que a Rádio Senado, desde o dia 7 de fevereiro último, 
deixou de ser transmitida em ondas curtas, através da 
faixa de 49m, na frequência de 5.999kHz. Isso ocor-
re porque não houve a renovação do contrato que a 
direção do Senado mantinha com a Empresa Brasil 
de Comunicação por conta de a empresa precisar da 
faixa de 49m para a transmissão da programação da 
Rádio Nacional da Amazônia, que é, sem dúvida, o 
mais importante meio de comunicação das populações 
isoladas da nossa região.

Ontem mesmo recebi uma ligação do Diretor 
de Comunicação do Senado, o Sr. Fernando César 
Mesquita, ocasião em que me coloquei à disposição 
para ajudar no que estivesse ao meu alcance. Falei 
em nome pessoal e também falei em nome dos de-
mais Senadores da Amazônia, porque tenho certeza 
de que todos os Senadores hão de convir que nós 
precisamos desse instrumento de comunicação para 
fazer com que as ações do Senado cheguem àquelas 
populações que estão mais carentes de informação, 
isoladas naquela imensa selva amazônica, à beira dos 
rios, nas localidades mais isoladas. Então, eu me co-
loquei à disposição no sentido de ajudar na mobiliza-
ção do que fosse necessário para a gente conseguir 
a volta da transmissão das sessões, via ondas curtas. 

Ao mesmo tempo, nessa nossa conversa com o 
Sr. Fernando César Mesquita, ele sugeriu que eu po-
deria ajudá-lo, inicialmente, fazendo um contato com o 
Diretor-Presidente da Empresa Brasil de Comunicação, 
Sr. Nelson Breve, com quem, hoje pela manhã, procurei 
falar para saber se exatamente qual era a saída pos-
sível para esse problema. E ele mostrou exatamente 
o que está pegando. Na realidade, a gente vai ter de 
fazer uma junção de esforços. 

A Empresa Brasil de Comunicação precisa, hoje, 
da faixa de 49m para reforçar a transmissão da pro-
gramação da Rádio Nacional para a Amazônia, que é 
também outro instrumento importante. Mas a mesma 
Empresa Brasil de Comunicação está disposta, disse-
-me o seu presidente na conversa que tivemos hoje 
pela manhã, a firmar um novo contrato para transmis-
são das sessões do Senado, por intermédio da Rádio 
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Nacional, entre 14 e 18 horas, ou, se for o caso, até 
entre 14 e 20 horas, dependendo da extensão da Or-
dem do Dia nas sessões ordinárias do Senado.

Minha opinião é no sentido de que Senadores 
da Amazônia façam um apelo, e que a gente possa 
fazer esse apelo em conjunto, à direção do Senado 
e também ao Presidente da Casa, no sentido de que 
haja um novo contrato com a Empresa Brasil de Co-
municação, para que as sessões plenárias voltem a 
ser transmitidas em ondas curtas para as áreas mais 
isoladas deste nosso imenso Brasil.

Nós sabemos que o Presidente José Sarney, que 
é o Presidente do Congresso e do Senado, é um en-
tusiasta da comunicação e não tem medido esforços 
no sentido de tornar as ações do Senado cada vez 
mais transparentes.

Ontem mesmo, nós tivemos a assinatura de um 
convênio, de uma parceria entre o Senado Federal e 
a Câmara Federal, justamente no sentido de fortalecer 
esse processo de digitalização das nossas transmis-
sões, através da TV Câmara e da TV Senado.

A gente entende que, neste momento em que se 
buscam mais transparência e mais publicidade dos atos 
do Senado, ficar sem a transmissão em ondas curtas 
pela Rádio Senado significa um prejuízo grande para 
os Senadores e, principalmente, para os cidadãos, que 
ficam impossibilitados de acompanhar as sessões, de 
acompanhar o trabalho dos Srs. Senadores e, ao mes-
mo tempo, ficam impossibilitados, inclusive, de fazer 
um julgamento mais preciso das ações dos Senado-
res, julgamento que permite ao cidadão exatamente ter 
uma noção do que está acontecendo nessas nossas 
sessões e quais são, digamos assim, os Senadores 
que estão permanentemente atentos aos interesses 
do Brasil, levando a discussões mais elevadas. É muito 
importante separar qual é o papel de oposição e de 
situação a partir do conteúdo que cada um de nós traz 
para o Senado para enriquecer os debates.

Sr. Presidente, eu gostaria de, também, nesta ma-
nhã de sexta-feira, informar que acabei de participar, 
com o Governador Tião Viana, de uma audiência muito 
produtiva no Ministério de Planejamento e Orçamento.

Estivemos com a equipe técnica auxiliar da Mi-
nistra Miriam Belchior para tratar justamente de um 
projeto muito importante para o Governo do Acre, que 
é o Projeto Cidade do Povo, em que há a intenção de 
se construírem dez mil casas, para atender a questão 
do déficit habitacional do Estado do Acre. Essa reu-
nião foi bastante produtiva. Tratamos da questão das 
unidades habitacionais, da necessidade de o Governo 
Federal dar uma atenção especial ao Acre neste mo-
mento, principalmente neste período pós-cheia, quan-
do foram causados grandes prejuízos em pelo menos 

oito cidades acreanas. A cidade de Brasileia foi a mais 
castigada de todas, seguida por Rio Branco, por Sena 
Madureira, por Santa Rosa do Purus, por Xapuri, por 
Porto Acre. Todas essas cidades sofreram bastante 
com a alagação.

Neste momento, a gente quer ver se consegue 
dar uma resposta mais estratégica e mais efetiva para 
a questão da habitação. O Governador Tião Viana está 
muito atento a isso, já apresentou o seu Projeto Cidade 
do Povo – que já é do conhecimento do Ministério da 
Integração Nacional e do Ministério das Cidades – e, 
hoje, teve uma conversa bem demorada com a equipe 
técnica da Ministra Miriam Belchior.

Estamos bastante esperançosos de que vai ser 
dado um passo importante nos próximos dias. Acredito 
que, nos próximos quinze dias, haverá uma resposta 
efetiva sobre o número de unidades habitacionais no 
Estado do Acre que será possível ser executado. A 
nossa esperança é a de que iniciemos um trabalho 
importante a partir deste ano de 2012, dando continui-
dade ao trabalho iniciado pelo Governador Binho, que 
fez uma parte importante do Programa Minha Casa, 
Minha Vida – no Acre, é o Programa Minha Morada –, 
lançando o desafio de construir dez mil casas. Dessas 
dez mil casas, foram entregues, no Governo Binho, algo 
em torno de três mil unidades. Já no Governo de Tião 
Viana, em 2011, foram entregues aproximadamen-
te cinco mil unidades habitacionais, e a esperança é 
a de que, nos próximos meses deste ano de 2012 e 
nos anos de 2013 e de 2014, possamos concretizar a 
contratação dessas possíveis dez mil unidades habi-
tacionais, para dar uma resposta efetiva ao problema 
do déficit habitacional no Estado do Acre.

Eu gostaria de falar também a respeito da agenda 
que o Governador Tião Viana cumpriu nesta semana, 
precisamente na terça-feira e na quarta-feira, no Vale 
do Juruá, nas cidades de Mâncio Lima, de Rodrigues 
Alves e de Cruzeiro do Sul, onde fez um trabalho es-
pecial, voltado para o fortalecimento da produção, com, 
por exemplo, a viabilização do calcário, que chega a 
um preço enorme a todos os Municípios do Acre, por-
que não temos essa matéria-prima fundamental para 
o fortalecimento da fertilidade do solo. O custo do fre-
te, para nós, é maior do que efetivamente o preço do 
produto. E o Governador Tião Viana esteve no Vale do 
Juruá para fazer a entrega de pelo menos quatro mil 
toneladas de calcário, como parte desse programa de 
mecanização e de apoio aos pequenos produtores.

Há uma cultura que está sendo incentivada nos 
Municípios de Rodrigues Alves, de Mâncio Lima e de 
Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, que é o cultivo de 
coco. A intenção do Governo do Estado para este ano 
de 2012 é fazer o plantio de 120 mil mudas de coco, 
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o que vai contribuir significativamente para a melho-
ria da renda de centenas de famílias daquela região, 
daqueles três Municípios.

Então, uma das atenções especiais do Gover-
nador Tião Viana é relativa justamente ao consórcio 
de atividades, para garantir uma melhor condição de 
renda para o pequeno produtor. Nesse sentido, entra 
o programa de piscicultura, com a construção de açu-
des. Há todo o apoio necessário para a aquisição da 
alimentação dos peixes, da ração específica para os 
peixes. E, junto com a piscicultura, vem toda a atenção 
à pequena produção, com a facilitação para a produ-
ção de farinha, com as casas de farinha, com o plantio 
da macaxeira.

Agora, há um programa que está em fase inicial, 
mas com grande possibilidade de ser viabilizado, que 
é o programa de apicultura. Várias famílias em Mân-
cio Lima e em Rodrigues Alves já estão trabalhando 
com apicultura e estão aderindo ao cultivo de mel a 
partir de abelhas sem ferrão. Este é outro aspecto in-
teressante: a apicultura sempre apresentava certo quê 
de ameaça, porque algumas das abelhas são muito 
agressivas. Então, está se trabalhando também com 
abelhas sem ferrão, o que permite maior segurança 
no cultivo de mel, inclusive, para as famílias em que 
há crianças.

E isso pode ocasionar uma elevação significati-
va da renda dessas famílias, a soma desses esforços 
com a produção de alimentos, a produção familiar e 
a diversificação dessa produção, com a produção de 
mel, a piscicultura e, agora, também, com a introdução 
do plantio de cocos.

Então, estou registrando aqui esse trabalho inten-
so que o Governador Tião Viana e a equipe do Governo 
está fazendo em apoio aos pequenos produtores do 
Estado. Registro que o Governo do Estado vai investir, 
só naquela região do Vale do Juruá, 4,5 milhões na 
produção de mel, em parceria com o Governo Fede-
ral, para oferecer mais uma alternativa de renda aos 
produtores familiares.

O mel é um produto valorizado, rentável, que, 
em lugar de destruir a floresta, contribui para a sua 
preservação.

O Governador esteve, como disse, em Mâncio 
Lima e Rodrigues Alves, na última quarta-feira, e ouviu 
o relato importante do produtor Raimundo Alencar Mo-
raes, que está recebendo esse apoio do Governo. Ele 
disse que já tinha uma produção rudimentar na parte 
de apicultura e, agora, com esse apoio do Governo 
para melhorar a condição das suas unidades de pro-
dução de mel, acredita que vai ser bem interessante e, 
com toda certeza, vai aumentar muito a rentabilidade 
da sua produção.

Vale ressaltar que o Governo do Estado do Acre 
criou a Secretaria de Pequenos Negócios, que é pu-
xada por duas pessoas muito, muito entusiasmadas, 
que são o José Reis e a Sílvia Monteiro. São duas pes-
soas que estão permanentemente presentes na vida 
dos produtores, levando as possibilidades, fazendo os 
projetos, acompanhando. Eles têm feito um trabalho 
muito interessante. Por isso, levo o meu cumprimento 
ao Secretário José Reis e também à sua Subsecre-
tária Sílvia Monteiro, que estão muito presentes na 
comunidade. Todas as vezes em que passamos por 
lá, recebemos esse feedback da comunidade de que 
esses secretários estão muito atentos na questão da 
pequena produção.

E, ao mesmo tempo, há todo um esforço da Secre-
taria de Indústria e Comércio, que envolve toda a pro-
dução da piscicultura. O nosso complexo industrial da 
piscicultura envolve tanto a produção de ração quanto 
a produção de alevinos e, por último, a industrialização, 
a filetagem. Então, é algo que está avançando bem.

O Governo do Estado pretende multiplicar por 
pelo menos cinco a produção de peixe nos próximos 
três anos. Nós iniciamos com uma produção em torno 
de quatro mil toneladas/ano, e a intenção é chegar, até 
o final de 2012, com uma produção de pelo menos 20 
mil toneladas/ano. 

O Governo do Estado está muito, muito focado 
no sentido de fazer elevar a condição de vida do nosso 
povo, a partir da melhoria da sua renda. Então, esse 
apoio ao setor produtivo é algo que merece a nossa 
total atenção. 

E, para finalizar, Sr. Presidente, eu gostaria de 
fazer aqui uma ressalva. Temos ouvido sempre, aqui, 
discursos da oposição no sentido de que as obras da 
Copa estivessem fazendo o Brasil ficar parado. Na rea-
lidade, esse é um tipo de informação “desinformante”, 
porque tenta desinformar a população brasileira. Te-
mos de estar sempre atentos para passar, realmente, 
o que está acontecendo.

Hoje o Boletim em questão traz uma informação 
muito importante do Governo brasileiro: Em 2011, PAC 
2 destinou R$3,6 bilhões para ampliar redes de abas-
tecimento de água em 221 Municípios”. Essa é uma 
informação muito importante. 

Informa ainda o Boletim:

[...] Para ampliar os sistemas de abaste-
cimento de água de 221 municípios de mais 
de 50 mil moradores, em 22 estados brasilei-
ros, foram selecionados em 2011 projetos que 
somam um investimento de R$ 3,6 bilhões. 
Deste total, R$ 2 bilhões já foram contratados 
como parte do eixo Água e Luz para Todos, 
na segunda fase do Programa de Aceleração 
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do Crescimento (PAC2). Na seleção realizada 
na primeira etapa do PAC entre 2007 e 2009 
foram firmados 3.463 contratos, no valor total 
de R$ 9,4 bilhões, que beneficiam 1.691 mu-
nicípios de todo o País [...].

As obras previstas no PAC2 incluem a 
ampliação dos sistemas de abastecimento da 
Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ) e da Região 
Metropolitana de Belém (PA), além de obras 
em capitais como Goiânia (GO), Boa Vista 
(RR), Maceió (AL), Recife (PE) e Salvador (BA).

A maior parte dos empreendimentos da 
primeira fase estão em estágio avançado de 
execução. Entre eles, a ampliação do sistema 
de produção e tratamento de água de João 
Pessoa (PB), com 72% de execução, e a am-
pliação do sistema de abastecimento de água 
de Salvador (BA), com 76% de execução. To-
das as obras são realizadas em parceria com 
estados e municípios, que apresentam proje-
tos, licitam e executam os empreendimentos, 
feitos com recursos federais.

Quero ressaltar que, ainda dentro desse espíri-
to do PAC 2, tivemos uma conversa hoje pela manhã 
com a equipe técnica do Ministério do Planejamento 
e Orçamento, quando foi colocada a necessidade da 
conclusão da BR-364 neste ano de 2012, para a qual 
precisamos de uma atenção total, já que é uma obra 
do PAC que precisa estar entre as obras concluídas. 
Há todas as possibilidades de concluirmos, visto que 
as cinco grandes pontes entre Rio Branco e Cruzei-
ro do Sul já foram todas concluídas, ou seja, a parte 
da pavimentação que está faltando é muito pequena, 
menos de 10% da obra. 

Assim, com um esforço e uma parceria solidá-
ria com o Governo Federal, acreditamos que teremos 
a conclusão da obra neste ano de 2012, o que será 
muito bom para o Governo brasileiro, porque preci-
samos dar respostas positivas no sentido de mostrar 
que obras do PAC estão acontecendo e são finaliza-
das. Caso contrário, teremos de conviver só com as 
notícias de obras paralisadas, quando, na verdade, o 
Governo tem a intenção de concluir para dar o ritmo 
que verdadeiramente o Brasil precisa, qual seja, o rit-
mo de obras concluídas, de empregos gerados e de 
desenvolvimento econômico e social acontecendo em 
todas as regiões.

Nesse sentido, Sr. Presidente, quero finalizar 
as minhas palavras, agradecendo a sua colaboração 
em ter permanecido aqui nesta manhã de sexta-feira. 
Também quero agradecer a todos os telespectadores 
que nos acompanham.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB 
– RO) – Muito obrigado a V. Exª, Senador Anibal Diniz, 
do Estado Acre. Tenho visto V. Exª quase todos os dias 
na tribuna defendendo os interesses do povo do seu 
Estado, sobretudo depois da tragédia das enchentes. 
O Governo Federal está ajudando, mas precisa ajudar 
muito mais, a fim de recuperar os danos causados pe-
las enchentes no Estado e devolver as moradias e as 
condições de vida para o povo acreano.

V. Exª falou também da BR-364. Primeiro da 
piscicultura, o que considero uma cultura extraordi-
nária para a Amazônia, para o meu Estado de Ron-
dônia, que, como o Estado de V. Exª, tem investido 
muito nessa área, com o apoio do Governo Federal 
em parceria com os governos dos Estados e com 
as prefeituras. Agora há pouco, inclusive, recebi um 
telefonema da Deputada Federal Maninha Raupp, 
que é coordenadora da bancada de Rondônia, agen-
dando uma visita do Ministro da Pesca em Rondô-
nia, no próximo dia 26, para entregar equipamentos, 
máquinas, PCs, retroescavadeiras gigantes, para 
fazer tanques de peixe. Rondônia tem um potencial 
extraordinário. O governo está investindo, as prefei-
turas estão investindo, e o Governo Federal, agora, 
nessa parceira com a Presidente Dilma e com o Mi-
nistro da Pesca, está também investindo fortemente 
em nosso Estado.

Então, quero parabenizá-lo pelo brilhante pro-
nunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB 
– RO) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PARECER N° 158, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1.329, de 2011, do Sena-
dor Álvaro Dias, que requer informações 
sobre o repasse de verbas do Ministério 
da Cultura para a produção do show Rock 
in Rio Brasil 2011.

Relator: Senador João Durval

I – Relatório

Por meio do Requerimento n° 1.329, de 2011, o 
Senador Álvaro Dias propõe sejam solicitadas à Sra. 
Ministra de Estado da Cultura informações “sobre o 
repasse de verbas para a produção do Rock in Rio 
Brasil 2011, realizado entre 23 de setembro e 2 de 
outubro, acompanhado dos respectivos documentos 
comprobatórios”.
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Em sua justificação, o autor do requerimento 
menciona matéria publicada no jornal Correio Bra-
siliense, em edição do dia 24 de outubro de 2011, 
intitulada “Verba desafinada no Rock in Rio”. Refere-
-se, também, o autor, ao fato de haver manifestação 
anterior do Tribunal de Contas da União (TCU) contra 
tal repasse de verbas e à doação de convites aos téc-
nicos do Ministério da Cultura.

II – Análise

Em cumprimento ao disposto no inciso III do 
art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, foi 
submetido ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento n° 1.329, de 2011, do Senador Álvaro 
Dias. A proposição encontra fundamento nas disposi-
ções do § 2° do art. 50 da Constituição Federal.

O requerimento está, ainda, em conformidade 
com os incisos I e II do art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal pois envolve matéria atinente à 
competência fiscalizadora do Congresso Nacional e 
não contém pedido de providência, consulta, sugestão, 
conselho ou interrogação sobre propósito da autorida-
de a quem se dirige.

Além dos citados dispositivos constitucionais e 
regimentais, a proposição atende aos requisitos de 
admissibilidade previstos no Ato da Mesa do Senado 
Federal n° 1, de 30 de janeiro de 2001, que regula-
menta a tramitação dos requerimentos de informação 
nesta Casa.

III – Voto

Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação 
do Requerimento n° 1.329, de 2011.

Sala de Reuniões,

PARECER N° 159, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1.330, de 2011, do Sena-
dor Álvaro Dias, que requer, com funda-
mento do art. 50, § 2°, da Constituição Fe-
deral, combinado com o art. 216, inciso I, 
do Regimento Interno do Senado Federal, 
informações ao Sr. Ministro de Estado das 
Comunicações sobre o repasse de verbas 
feito pela Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos para a produção do Rock in 
Rio Brasil 2011.

Relator: Senador João Durval

I – Relatório

Trata-se de examinar o Requerimento n° 1.330, 
de 2011, que submete uma série de questionamentos 
ao Ministro de Estado das Comunicações a respeito 
do repasse de verbas feito pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (ECT) para a produção do Rock 
in Rio Brasil 2011.

O autor da proposta, Senador Álvaro Dias, justifi-
ca sua iniciativa em vista de denúncias publicadas na 
imprensa apontando que a ECT aumentou o patrocínio 
destinado ao Festival de Música enquanto o evento já 
estava sendo realizado.

De acordo com a matéria mencionada, o ex-
trato do termo aditivo, publicado no Diário Oficial 
da União de 30 de setembro – quinto dia de shows 
–, estabeleceu um acréscimo de 25% ao valor do 
contrato, que era de R$ 1,75 milhão e passou para 
R$ 2,2 milhões. A alteração foi feita para incluir mais 
um dia de evento, que não estava previsto no projeto 
original, e novas contrapartidas. Entre elas, ingressos 
de cortesia para empregados da ECT, o que fere o 
Código de Conduta da Alta Administração Federal, 
que estabelece limite do valor de R$ 100,00 para 
aceitar presentes, de qualquer tipo, ou vantagem 
de qualquer espécie, já que o ingresso mais barato 
custava R$ 190,00.

O objetivo do requerimento é, portanto, segun-
do o autor, buscar as justificativas para o ocorrido, 

bem como apurar as providências que estariam 
sendo tomadas para sanar possíveis irre-
gularidades.

O presente requerimento vem à apreciação e de-
cisão desse Colegiado em razão do que dispõe o art. 
215, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta 
Casa, segundo o qual os requerimentos de informa-
ção a Ministro de Estado dependem de decisão da 
Mesa do Senado.
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II – Análise 

O Requerimento n° 1.330, de 2011, encontra res-
paldo no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combi-
nado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado 
Federal. Está, igualmente, amparado no inciso X do 
art. 49 da Constituição Federal, que dá ao Congresso 
Nacional a prerrogativa de fiscalizar e controlar, dire-
tamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do 
Poder Executivo, incluídos os da administração indireta.

Ademais, a proposição está de acordo com os 
dispositivos regimentais que tratam dos pedidos de 
informações a autoridades do Poder Executivo, es-
pecialmente o que consigna o inciso IV do art. 216, e 
com as normas de admissibilidade estabelecidas pelo 
Ato da Mesa n° 1, de 2001.

III – Voto

À luz do exposto, voto favoravelmente à aprova-
ção do Requerimento n° 1.330, de 2011.

Sala de Reuniões,

PARECER N° 160, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1.350, de 2011, da Sena-
dora Vanessa Grazziotin, que solicita in-
formações ao Ministro da Justiça acerca 
de investimentos destinados a reforma e 
construção de presídios no Brasil.

Relator: Senador Waldemir Moka

I – Relatório

A ilustre Senadora Vanessa Grazziotin apresen-
tou o Requerimento n° 1.350, de 2011, sob exame, no 

qual solicita ao Ministro de Estado da Justiça, sobre 
os investimentos destinados a reforma e construção 
de presídio no Brasil em que segundo o Tribunal de 
Contas da União foram encontradas irregularidades, 
as seguintes informações:

1) Quais são as vinte cidades contempladas com 
verbas federais para construção e reforma de 
presídios?

2) Há verbas federais previstas para serem destina-
das à construção de novos presídios ou refor-
ma de complexos penitenciários no estado do 
Amazonas.

3) Quais serão os procedimentos para reaver o di-
nheiro público federal investido nessas obras 
irregulares?

A autora, na justificação, argumenta:

As verbas públicas federais advindas da 
arrecadação de impostos pagos por todos os 
cidadãos brasileiros são versados para as mais 
diversas aplicações de políticas públicas que 
visem proporcionar melhorias para a sociedade 
como um todo, sendo possível, inclusive, trans-
ferir esses valores para um estado da federação 
ou mesmo município através de convênios ou 
outras modalidades de cooperação para reali-
zação de obras públicas com maior eficiência.

Firmados tais acordos entre união, es-
tados e municípios, cada ente federado as-
sume deveres e obrigações, cuja finalidade é 
proporcionar melhorias sociais aos brasileiros.

(...)
Nesses termos, foi recentemente publi-

cado nos meios de comunicação que o TCU 
realizou recentemente a análise dos projetos 
de construção e reforma de 20 presídios que 
utilizaram verbas públicas federais, onde fo-
ram constatadas irregularidades em todos os 
projetos analisados.

É o relatório.

II – Análise

A proposição está adequadamente formulada 
com fundamento nos dispositivos constitucionais (art. 
50, § 2°, da CF) e regimentais que regulam os pedi-
dos de informações a autoridades do Poder Executivo 
(art. 215, I, “a”, e art. 216, ambos do RISF), bem como 
com as normas de admissibilidade exigidas pelo Ato 
da Mesa n° 1, de 30 de janeiro de 2001.

Trata-se da FISCOBRAS 2011 em que o Tribu-
nal de Contas da União (TCU) realizou, pela primeira 
vez, auditorias de obras públicas com características 
semelhantes, denominadas fiscalizações temáticas e 
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que foram analisadas pelo Acórdão n° 2.877/2011 – 
Plenário.

Na “Temática Estabelecimentos Penais”, o TCU 
fiscalizou 20 obras destinadas a reforma, ampliação e 
construção de estabelecimentos penitenciários, locali-
zados em oito estados, cujo valor dos contratos soma-
dos chega a R$ 123 milhões. Priorizou-se a escolha 
de obras com execução física em fase inicial.

Procurou-se distribuir suas localizações de ma-
neira uniforme em todas as regiões do país.

Sucede que, em todas as fiscalizações foram 
identificadas irregularidades, como projeto básico de-
ficiente ou desatualizado, impropriedades na execução 
do convênio e orçamento incompleto ou inadequado. 
Além disso, as auditorias possibilitaram reduções no 
preço máximo de licitações e no valor do contrato, o 
que resultou na economia de R$ 3,24 milhões.

Assim, argumenta a autora da proposição, é ne-
cessário que o Congresso Nacional esclareça junto 
ao Ministério da Justiça quais as providências vêm 
sendo tomadas para “reaver ao erário público verba 
federal malversada ou que sejam refeitas a expensas 
dos responsáveis pelas obras irregulares, vez que a 
população brasileira não pode ser prejudicada e ficar 
sem as melhorias sociais devidas”.

Em suma, diante do que até aqui apurado, enten-
demos que o requerimento está de acordo com o art. 
49, X, da Constituição Federal que confere competên-
cia exclusiva ao Congresso Nacional para fiscalizar e 
controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, 
os atos do Poder Executivo.

III – Voto

Diante do exposto, concluímos o nosso Parecer 
pela aprovação do Requerimento n° 1.350, de 2011.

Sala de Reuniões, 

PARECER N° 161, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento n° 1.388, de 2011, do Se-
nador Alvaro Dias, que requer ao Ministro 
de Estado das Cidades informações sobre 
denúncias de uso do cargo público para 
promoção pessoal em evento no interior 
da Bahia.

Relator: Senador Waldemir Moka

I – Relatório

Por meio do Requerimento n° 1.388, de 2011, 
o Senador Alvaro Dias propõe sejam solicitadas ao 
Ministro de Estado das Cidades informações sobre 
denúncias de uso do cargo público para promoção 
pessoal em evento no interior da Bahia.

Em sua justificação, o autor do requerimento 
menciona matéria publicada pela revista Época, em 
sua edição de 21 de novembro do ano em curso, a 
respeito da realização do evento intitulado Festa do 
Bode, no município baiano de Paulo Afonso.

De acordo com a matéria, o Ministro das Cida-
des, Mário Negromonte, e seu filho, Deputado Esta-
dual Mário Filho, tiveram nome e cargo em destaque 
nos cartazes da divulgação do mencionado evento, o 
que, de acordo com a reportagem, seria proibido por 
caracterizar campanha eleitoral antecipada e desres-
peitaria o princípio constitucional da impessoalidade 
nas ações do Poder Público.

II – Análise

Em cumprimento ao disposto no inciso III do 
art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, foi 
submetido ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento n° 1.388, de 2011, do Senador Alvaro 
Dias. A proposição encontra fundamento nas disposi-
ções do § 2° do art. 50 da Constituição Federal.

O requerimento está formulado de acordo com 
os incisos I e II do art. 216 do Regimento Interno do 
Senado Federal, pois envolve matéria atinente à com-
petência fiscalizadora do Congresso Nacional e não 
contém pedido de providência, consulta, sugestão, 
conselho ou interrogação sobre propósito da autori-
dade a quem se dirige.

A proposição atende, também, aos requisitos de 
admissibilidade previstos no Ato da Mesa do Senado 
Federal n° 1, de 30 de janeiro de 2001, que regula-
menta a tramitação dos requerimentos de informação 
nesta Casa.
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III – Voto

Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação 
do Requerimento n° 1.388, de 2011.

Sala de Reuniões,

PARECER N° 162, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1.389, de 2011, do Sena-
dor Alvaro Dias, que requer informações 
ao Ministro de Estado de Minas e Energia 
sobre destinação de recursos para patro-
cínio de eventos.

Relator: Senador Waldemir Moka

I – Relatório

O Requerimento n° 1.389, de 2011, do Senador 
Alvaro Dias, propõe sejam solicitadas ao Ministro de 
Estado de Minas e Energia informações “sobre desti-
nação de recursos para patrocínio de eventos”.

Em sua justificação, o autor do requerimen-
to cita matéria publicada na revista Época em que 
consta a informação de que, o evento denominado 
Festa do Bode, promovido na cidade de Paulo Afonso 
(BA), contou com apoio de órgãos públicos, inclusive 
oriundos da Companhia Hidroelétrica do São Fran-
cisco (CHESF). Além disso, na ocasião o Ministro de 
Estado das Cidades teria feito uso do cargo público 
que ocupa para “promover seus interesses políticos”. 
Na justificação do requerimento sob exame consta, 
ainda, a informação de que cartazes de divulgação 
do evento destacam nome e cargo de autoridades do 
Governo Federal.

II – Análise

Nos termos do que dispõe o inciso III do art. 216 
do Regimento Interno do Senado Federal, o Requeri-
mento n° 1.389, de 2001, foi submetido ao exame da 
Mesa do Senado Federal. A proposição encontra fun-
damento nas disposições do § 2° do art. 50 da Cons-
tituição Federal.

O requerimento está em conformidade, ainda, 
com os incisos I e II do art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, pois envolve matéria atinente à 
competência fiscalizadora do Congresso Nacional e 
não contém pedido de providência, consulta, sugestão, 
conselho ou interrogação sobre propósito da autorida-
de a quem se dirige.

Além dos citados dispositivos constitucionais e 
regimentais, a proposição atende aos requisitos de 
admissibilidade previstos no Ato da Mesa do Senado 
Federal n° 1, de 30 de janeiro de 2001, que regula-
menta a tramitação dos requerimentos de informação 
nesta Casa.

III – Voto

Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação 
do Requerimento n° 1.389, de 2011.

Sala de Reuniões,

PARECER N° 163, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1.442, de 2011, da Sena-
dora Vanessa Grazziotin, por meio do qual 
solicita ao Ministro de Estado das Cidades 
informações, relativas à atual situação de 
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reformas e de construção de aterros sa-
nitários.

Relator: Senador Waldemir Moka

I – Relatório

Com base no art. 50, § 2°, da Constituição Fe-
deral, e no art. 216 do Regimento Interno desta Casa, 
a Senadora Vanessa Grazziotin apresentou o Reque-
rimento n° 1.442, de 2011, a ser encaminhado ao Mi-
nistro de Estado das Cidades.

Na justificação do Requerimento, a Senadora 
enfatiza o problema representado pelo lançamento 
de resíduos da limpeza urbana a céu aberto, na for-
ma dos chamados “lixões”, lembrando que, segundo 
informações veiculadas pelos meios de comunicação 
do Estado do Amazonas, 57 municípios interioranos 
ainda adotam esse tipo de destinação final de resídu-
os e apenas cinco estão adotando medidas para so-
lucionar esse problema nos termos previstos pela Lei 
n° 12.305, de 2 de agosto de 2010, que dispõe sobre 
a Política Nacional, de Resíduos Sólidos (PNRS).

Lembra, ainda que, até agosto de 2012, os muni-
cípios deverão apresentar planos municipais de gestão 
integrada de resíduos sólidos.

Em decorrência desses fatos, a Senadora Va-
nessa Grazziotin encaminha as seguintes questões 
ao Ministro de Estado das Cidades:

1. Quais as providências tomadas por esse Ministério 
com vistas a implementar ações que incentivem 
os municípios a construir aterros sanitários de 
acordo com a nova Política Nacional de Resí-
duos Sólidos?

2. Há campanhas informativas destinadas aos muni-
cípios interioranos no caso do estado do Ama-
zonas, sobre os benefícios e custos envolvidos 
na seletiva do lixo produzido?

3. Foi realizado algum levantamento dos custos en-
volvidos na construção de aterros sanitários que 
obedeçam às novas normas vigentes no País?

4. Há algum levantamento da situação de cada municí-
pio do Estado do Amazonas referente à execução 
de projetos de construção de aterros sanitários e 
às dificuldades enfrentadas para concretizá-los?

5. Existem programas ou projetos no âmbito do Minis-
tério das Cidades voltados para o financiamento 
de aterros sanitários nos municípios?

II – Análise

O Requerimento n° 1.442, de 2011, observa o 
disposto no § 2° do art. 50 da Constituição Federal, 
que autoriza o Senado Federal a encaminhar pedidos 
escritos de informação a Ministros de Estado.

Também está de acordo com os incisos I e II do 
art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, re-
lativos aos pedidos de informação a autoridades do 
Poder Executivo, além de observar as disposições do 
Ato da Mesa n° 1, de 2001, que regulamenta a trami-
tação dos requerimentos de informação.

Segundo as normas regimentais, os requerimentos 
de informação são admissíveis para esclarecimento de 
qualquer assunto submetido à apreciação do Senado 
ou atinente a sua competência fiscalizadora. Além dis-
so, não podem conter pedido de providência, consulta, 
sugestão, conselho ou interrogação sobre propósito da 
autoridade a quem se dirige. O requerimento em exa-
me claramente obedece a todas essas determinações.

III – Voto

Pelo exposto, votamos pela aprovação do Re-
querimento n° 1.442, de 2011.

Sala de Reuniões,

PARECER Nº 164, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 1.443, de 2011, da Sena-
dora Vanessa Grazziotin, por meio do qual 
solicita à Ministra de Estado do Meio Am-
biente informações relativas à atual situa-
ção de reformas e de construção de aterros 
sanitários.

Relator: Senador João Ribeiro

201ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



06886 Sábado 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

I – Relatório

Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-
ção Federal, e no art. 216 do Regimento Interno desta 
Casa, a Senadora Vanessa Grazziotin apresentou o 
Requerimento nº 1.443, de 2011, a ser encaminhado 
à Ministra de Estado do Meio Ambiente.

No contexto da Política Nacional de Resíduos Só-
lidos (PNRS), estabelecida por meio da Lei nº 12.305, 
de 2 de agosto de 2010, a autora do requerimento 
manifesta preocupação com o fato de que, segundo 
noticiado nos meios de comunicação, 57 municípios do 
Estado do Amazonas ainda praticam o lançamento a 
céu aberto dos resíduos oriundos dos serviços públicos 
de limpeza urbana e apenas cinco municípios estão 
adotando medidas para que a disposição final desses 
resíduos passe a obedecer às diretrizes da referida lei.

Preocupa, ainda, à autora o fato de que, até agos-
to de 2012, os municípios deverão apresentar planos 
municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, 
como condição de acesso a recursos da União desti-
nados a empreendimentos e serviços relacionados a 
limpeza urbana e manejo desses resíduos, bem como 
para serem beneficiados por incentivos ou financia-
mentos de entidades federais de crédito ou fomento 
para tal finalidade.

Em função disso, Sua Excelência solicita à Minis-
tra de Estado do Meio Ambiente informações relativas 
aos seguintes aspectos:

1. Ações implementadas pelo Ministério do Meio Am-
biente (MMA) para incentivar os municípios a 
construir aterros sanitários em conformidade 
com a PNRS.

2. Campanhas informativas, dirigidas a municípios 
interioranos, sobre os benefícios e os custos da 
coleta seletiva do lixo urbano.

3. Levantamento, porventura realizado, dos custos de 
construção de aterros sanitários que atendam às 
normas em vigor no País.

4. Dados sobre a situação de cada município do Es-
tado do Amazonas com respeito à execução de 
projetos de construção de aterros sanitários e 
às dificuldades enfrentadas na sua execução.

5. Existência de programas ou projetos, no âmbito do 
MMA, voltados para o financiamento da constru-
ção de aterros sanitários nos municípios.

II – Análise

O Requerimento nº 1.443, de 2011, respeita o dis-
posto no § 2° do art. 50 da Constituição Federal, que 
confere prerrogativa ao Senado Federal para encaminhar 
pedidos escritos de informação a Ministros de Estado.

Obedece, também, aos incisos I e II do art. 216 
do Regimento Interno do Senado Federal, relativos 

aos pedidos de informação a autoridades do Poder 
Executivo, bem como ao disposto no Ato da Mesa nº 
1, de 2001, que regulamenta a tramitação dos reque-
rimentos de informação.

De acordo com as normas regimentais, os reque-
rimentos de informação serão admissíveis para escla-
recimento de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência fiscalizadora 
e não poderão conter pedido de providência, consulta, 
sugestão, conselho ou interrogação sobre propósito da 
autoridade a quem se dirige. O requerimento em exa-
me claramente obedece a todas essas determinações.

III – Voto

Pelo exposto, somos pela aprovação do Reque-
rimento n° 1.443, de 2011.

Sala de Reuniões,

PARECER N° 165, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1.464, de 2011, de autoria 
do Senador Aécio Neves, por meio do qual 
são solicitadas informações ao Ministro de 
Estado da Fazenda sobre a arrecadação, 
por estado, do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comu-
nicação, nas operações interestaduais com 
bens e mercadorias importados do exterior.

Relator: Senador Waldemir Moka

I – Relatório

Por meio do Requerimento n° 1.464, de 2011, o 
Senhor Senador Aécio Neves solicita ao Ministro de 
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Estado da Fazenda a prestação de informações des-
crita em epígrafe.

A justificação do documento lembra que o Pro-
jeto de Resolução do Senado Federal (PRS) n° 72, 
de 2010, intenta deslocar a tributação de ICMS dos 
bens e mercadorias importados do exterior exclusiva-
mente para o Estado em que se der o consumo, inde-
pendentemente do local por onde o produto ingressar 
no País. Há, contudo, segundo o Autor do projeto, um 
temor de que uma mudança brusca nas alíquotas e 
na sistemática de apuração do tributo possa acarretar 
um desequilíbrio altamente nocivo das contas esta-
duais. Dessa forma, torna-se indispensável conhecer 
a distribuição dos valores arrecadados de ICMS nos 
termos do Requerimento para avaliar corretamente 
os impactos, na economia brasileira, de uma eventual 
aprovação do PRS n° 72, de 2010.

II – Análise

O Requerimento encontra amparo no art. 50, § 2°, 
da Constituição Federal, que concede à Mesa do Senado 
a faculdade de encaminhar a Ministros de Estado, e a ou-
tras autoridades públicas, pedidos escritos de informação.

Adicionalmente, o Requerimento n° 1.464, de 
2011, preenche os requisitos previstos no art. 216, I e 
II, do Regimento Interno do Senado Federal e no Ato 
da Mesa n° 1, de 2001. Não se trata de pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação 
sobre o propósito da autoridade a quem é dirigido.

Entendemos, portanto, que a iniciativa pode se-
guir seu curso, dada sua compatibilidade com os dita-
mes da Constituição Federal e do Regimento Interno 
desta Casa.

III – Voto

Ante o exposto, o nosso voto é pela aprovação 
do Requerimento n° 1.464, de 2011.

Sala de Reuniões,

PARECER N° 166, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento de Informações n° 1.468, de 
2011, que requer sejam solicitados ao Se-
nhor Ministro de Estado de Minas e Energia 
informações sobre a distribuição de gás 
natural no Estado do Amazonas.

Relator: Senador Waldemir Moka

I – Relatório

A Senadora Vanessa Grazziotin, com base no art. 
50, § 2°, da Constituição Federal e nos termos dos arts. 
215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, en-
caminhou a esta Mesa o Requerimento de Informações 
n° 1.468, de 2011, dirigido ao Exmo. Sr. Ministro de Esta-
do de Minas e Energia, no qual pede informações sobre 
a distribuição de gás natural no Estado do Amazonas.

A Senadora vislumbra o potencial representado 
pelo gás natural trazido de Urucu e indaga o que o Mi-
nistério de Minas e Energia vem fazendo para incenti-
var a disseminação do uso do gás, em substituição a 
combustíveis altamente poluentes, como óleo diesel 
e querosene. Em particular, deseja saber o que está 
sendo feito para estimular os empresários da região, 
notadamente no Polo Industrial de Manaus, a utiliza-
rem o gás natural.

Há também uma preocupação com a ampliação da 
rede de distribuição de gás para outros municípios e a 
implantação de novas usinas termelétricas à base de gás.

II – Análise

A Constituição Federal, no seu art. 49, inciso X, 
atribui ao Congresso Nacional a competência exclusiva 
de fiscalizar e controlar, diretamente ou por qualquer 
uma de suas Casas, os atos do Poder Executivo, inclu-
ídos os da administração indireta. Portanto, o Congres-
so Nacional tem o dever constitucional de acompanhar 
a atuação do Ministério de Minas e Energia e cobrar 
das autoridades medidas que favoreçam o desenvol-
vimento dos entes da Federação.

O questionamento em relação aos investimentos 
e incentivos destinados a estimular o maior aproveita-
mento do gás natural produzido na região justifica-se 
pela importância que a capacidade energética tem para 
o bem estar social e o desenvolvimento econômico do 
Estado. A ênfase na adoção crescente do gás natural, 
em substituição a outros combustíveis altamente po-
luentes, está em perfeita sintonia com o empenho do 
País em ter uma matriz energética a mais limpa possível.

Em conclusão, consideramos que o Requerimento 
encontra-se de acordo com os dispositivos constitucio-
nais que regem os pedidos escritos de informações a 

203ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



06888 Sábado 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

Ministros de Estado. O Requerimento atende, também, 
às exigências dos arts. 215 e 216 do Regimento Inter-
no do Senado Federal.

III – Voto

Do exposto, opinamos pela aprovação do Reque-
rimento de n° 1.468, de 2011.

Sala de Reuniões,

PARECER N° 167, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1.469, de 2011, da Senado-
ra Vanessa Grazziotin, que requer informa-
ções à Ministra do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome sobre a aplicação das 
políticas públicas no Estado do Amazonas.

Relator: Senador João Vicente Claudino

I – Relatório

Chega para análise deste colegiado o Requeri-
mento n° 1.469, de 2011, de autoria da Senadora Va-
nessa Grazziotin, no qual demanda que sejam solicita-
das à Ministra do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome informações sobre a aplicação das políticas 
públicas rio Estado do Amazonas, com a finalidade de 
diminuir os índices de desigualdade social e regional 
e melhorar a distribuição da renda.

Entre as informações solicitadas, estão indaga-
ções sobre (i) a existência de planejamento de médio 
ou longo prazo que contempla a Amazônia com pro-
gramas ou projetos nessa área, (ii) metas e recursos 
destinados à aplicação em políticas públicas, para di-
minuição do índice de desigualdade, e (iii) a existência 

de programas específicos para atender os municípios 
do interior do Estado.

Na justificação, a Senadora Vanessa Grazziotin 
lembrou que a Constituição Federal instituiu como ob-
jetivo fundamental da República Federativa do Brasil a 
erradicação da pobreza e a redução das desigualdades 
sociais e regionais. Sobre a redução de desigualdades, 
informou que levantamento de dados realizado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
apontou para uma redução de apenas 2,2% no grau 
de desigualdade no Estado do Amazonas.

Assim, a autora do requerimento, entendendo 
que todo cidadão brasileiro tem direitos à saúde, ao 
lazer e à educação, entre outros, busca levantar da-
dos junto ao Ministério de Desenvolvimento Social e 
Combate a Fome, com vistas a identificar o porquê de 
o Estado do Amazonas ter reduzido em apenas 2,2% 
o grau de desigualdade.

II – Análise

O Requerimento n° 1.469, de 2011; atende ao 
que estabelece o § 2° do art. 50 da Constituição Fe-
deral e os arts. 215 e 216 do Regimento Interno do 
Senado Federal, quando dirige a solicitação a Ministro 
de Estado. Encontra respaldo, também, no inciso X do 
art. 49 da Constituição, atinente à função fiscalizadora 
do Senado Federal. Portanto, do ponto de vista cons-
titucional e regimental, não há reparos a serem feitos.

Entendemos que a obtenção de informações sobre 
a desigualdade social no Norte do País serve ao exer-
cício da função fiscalizadora do Senado Federal. Afinal, 
a desigualdade afeta cidadãos brasileiros de todas as 
faixas etárias, impondo-lhes sérias barreiras ao acesso 
à educação de qualidade, a melhores oportunidades no 
mercado de trabalho e a uma vida sadia e digna.

III – Voto

Em face do exposto, somos pela aprovação do 
Requerimento n° 1.469, de 2011.

Sala de Reuniões,
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PARECER Nº 168, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1.470, de 2011, da Sena-
dora Vanessa Grazziotin, relativo a solicita-
ção de informações à Ministra de Estado do 
Meio Ambiente acerca do Plano Amazônia 
Sustentável (PAS).

Relator: Senador Waldemir Moka

I – Relatório

A Senadora Vanessa Grazziotin, com base no 
art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e no art. 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, apresentou a 
esta Mesa o Requerimento n° 1.470, de 2011, no qual 
solicita à Ministra do Meio Ambiente as seguintes in-
formações a respeito do Plano Amazônia Sustentável 
(PAS):

– a quantidade de projetos elaborados para a região 
Norte desde a constituição do PAS, quantos des-
ses projetos já foram executados e quais os que 
se encontram em execução;

– os estados da Federação abrangidos pelo PAS;
– a existência de parcerias vigentes com governos 

estaduais e municipais para a execução de pro-
jetos vinculados ao PAS em andamento;

– as principais finalidades com as quais o PAS traba-
lha atualmente;

– balanço do alcance do PAS na região Amazônica.

II – Análise

O Requerimento n° 1.470, de 2011, obedece 
ao disposto no § 2° do art. 50 da Constituição Fe-
deral, que confere prerrogativa a esta Casa para 
solicitar pedidos escritos de informação a Ministros 
de Estado.

Atende, igualmente, aos incisos I e II do art. 216 
do Regimento Interno do Senado Federal, concernentes 
aos pedidos de informação de autoridades do Poder 
Executivo, bem como ao disposto no Ato da Mesa nº 
1 de 2001, que regulamenta a tramitação dos reque-
rimentos de informação.

Consoante as normas regimentais, os requeri-
mentos de informação serão admissíveis para esclare-
cimento de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência fiscalizadora 
e não poderão conter pedido de providência, consulta, 
sugestão, conselho ou interrogação sobre propósito da 
autoridade a quem se dirigem.

III – Voto

Pelo exposto, somos pela aprovação do Reque-
rimento n° 1.470, de 2011.

Sala de Reuniões,

PARECER N° 169, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento n° 1.476, de 2011, do Se-
nador Aécio Neves, que requer, com fun-
damento no art. 50, § 2°, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, informações ao Ministro de Estado da 
Fazenda sobre o Programa REINTEGRA, 
aprovado por meio da Medida Provisória 
nº 540 de 2011.

Relator: Senador Waldemir Moka

I – Relatório

O Senador Aécio Neves, com base no art. 50, 
§ 2°, da Constituição Federal, e no art. 216 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, encaminhou a esta 
Mesa o Requerimento (RQS) n° 1.476, de 2011, pelo 
qual indaga ao Ministro de Estado da Fazenda quais 
alíquotas de reembolso ao setor exportador, de que 
trata o art. 2° da Medida Provisória (MPV) n° 540, de 2 
de agosto de 2011 (convertida na Lei n° 12.546, de 14 
de dezembro de 2011), vêm sendo praticadas desde a 
edição da norma, mês a mês, identificando as empresas 
beneficiadas pelo Regime Especial de Reintegração 
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de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras 
(REINTEGRA), bem como seus respectivos produtos.

Na justificação do RQS, o autor esclarece que, por 
ocasião da vinda do Ministro de Estado da Fazenda à 
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, em 23 
de agosto de 2011, levou ao conhecimento daquela au-
toridade o teor de emenda de sua autoria apresentada 
à MPV n° 540, de 2011, na Comissão Mista, pela qual 
se pretendia fixar em 3% o percentual para reembolso, 
ao setor exportador, de custos tributários residuais exis-
tentes na cadeia de produção, de que trata o § 2° do art. 
2° da MPV. A emenda foi motivada pela preocupação do 
Senador Aécio Neves com o texto original da norma, que 
estabelecia o intervalo de zero a três por cento para o 
percentual de reembolso, ficando o poder discricionário 
da definição de que setores seriam mais ou menos be-
neficiados exclusivamente a cargo do Governo Federal.

O Senador Aécio Neves explica que, posterior-
mente o Ministro da Fazenda afirmou que o REINTE-
GRA destinava-se apenas a atender o setor manufa-
tureiro, pelo prazo fixo de um ano, e que não haveria 
arbítrio na escolha de setores. A alíquota de 3% seria 
empregada a todos os produtos, indiscriminadamente. 
Contudo, o regime aprovado pelo Congresso Nacional 
na forma da Lei n° 12.546, de 2011, ainda possibilita 
ao Executivo estabelecer os percentuais de reembolso 
variáveis para setores e produtos, razão pela qual foi 
formulado o pedido de informações.

II – Análise

A proposição obedece às normas constitucionais e 
regimentais concernentes aos pedidos de informações 
a autoridades do Poder Executivo, bem como ao dis-
posto no Ato da Mesa do Senado Federal n° 1, de 2001.

III – Voto

Diante do exposto acima, votamos pela aprova-
ção do Requerimento n° 1.476, de 2011.

Sala de Reuniões,

PARECER Nº 170, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento (RQS) n° 1.477, de 2011, que 
solicita ao Ministro de Minas e Energia in-
formações acerca, da arrecadação e distri-
buição, por estado, dos encargos, e tributos 
federais incidentes sobre a conta de luz.

Relator: Senador Waldemir Moka

I – Relatório

De autoria do Senador Aécio Neves, o Reque-
rimento (RQS) n° 1.477, de 2011, refere-se a pedido 
de informações ao Ministro de Minas e Energia. As 
questões levantadas pelo autor são listadas a seguir:

-
mos nove anos, relativos aos encargos e tributos 
federais incidentes sobre a conta de luz do consu-
midor, discriminados por estado e Distrito Federal?

-
cadados que voltaram àquelas unidades da Fede-
ração, sob a forma de investimentos diretos, bem 
como na modalidade de financiamentos às em-
presas do setor elétrico, também discriminados?

Elétricas Brasileiras S.A. (ELETROBRAS) para o 
repasse dos recursos arrecadados sob a forma da 
Reserva Global de Reversão (RGR) às unidades 
federativas, discriminados por tipo de operação?

O autor justifica seu pedido ressaltando as re-
petidas manifestações de contrariedade quanto aos 
constantes aumentos ocorridos nas contas de luz, 
muitas vezes com índices acima da inflação, por parte 
dos consumidores de energia elétrica em todo o País, 
junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 
e às respectivas distribuidoras dessa energia.

O Senador Aécio Neves cita recentes estudos 
realizados pela Consultoria Legislativa do Senado Fe-
deral que evidenciam uma estrutura tarifária da conta 
de luz na qual se embute mais de uma dezena de en-
cargos, tributos federais e subsídios cruzados diretos 
e indiretos. Segundo esses estudos, essa estrutura é, 
em grande parte, responsável pelo alto preço da ener-
gia elétrica fornecida no Brasil.

Sua Ex.a conclui citando o caso dos cidadãos mi-
neiros, que, além das conseqüências dos problemas 
anteriormente apontados, ainda sofrem uma injustiça 
adicional. Lembra-nos o Senador que, para Minas Ge-
rais, apesar de o governo do Estado utilizar um dos 
maiores patamares de isenção de ICMS do País, não 
retornam, sob a forma de investimentos diretos, os re-
cursos arrecadados nas contas de luz pagas no Estado.
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A matéria foi lida em plenário no dia 1 de dezem-
bro de 2011.

II – Análise

Os requerimentos de informação a Ministro de 
Estado ou a qualquer titular de órgão diretamente su-
bordinado à Presidência da República, caso em que 
se enquadra o RQS n° 1.477, de 2011, encontram-se 
em consonância com o disposto na Constituição Fe-
deral, bem como com o que estabelece o Regimento 
Interno do Senado Federal (RISF).

Note-se que a prerrogativa de fiscalizar e con-
trolar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, 
os atos do Poder Executivo, incluídos os da adminis-
tração indireta, é assegurada ao Congresso Nacional 
pela Constituição Federal, em seu art. 49, X.

Ademais, a Carta estabelece em seu art. 50, § 2°, 
que as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informa-
ções a Ministros de Estado, importando em crime de res-
ponsabilidade a recusa, ou o não-atendimento no prazo de 
trinta dias, bem como a prestação de informações falsas.

Por sua vez, as normas estabelecidas no art. 215 
e no art. 216 do RISF também são obedecidas, uma vez 
que, para esclarecimento desse assunto, as informações 
requeridas são solicitadas à autoridade competente.

Portanto, nosso entendimento é de que a iniciati-
va do Senador Aécio Neves é convergente com o dis-
posto na Carta Magna, bem como com o RISF e, por 
isso, julgamos que a proposição sob exame satisfaz 
plenamente as exigências de admissibilidade.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela Aprovação do 
RQS n° 1.477, de 2011.

Sala de Reuniões,

PARECER Nº 171, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1.514, de 2011, do Sena-
dor Aécio Neves, que requer, com base no 
§ 2° do art. 50 da Constituição Federal e no 
inciso I do art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, ao Senhor Ministro de 
Estado de Minas e Energia, informações 
relativas ao total de empregados terceiriza-
dos que prestam serviço hoje na Petrobras, 
incluindo as suas Refinarias e subsidiárias, 
sua lotação, ou que já prestaram serviço 
nas entidades afins, no período de 2003 a 
2010, discriminando o montante ano a ano.

Relator: Senador Waldemir Moka

I – Relatório

O Requerimento sob exame, de autoria do Se-
nador Aécio Neves, solicita ao Ministro de Estado de 
Minas e Energia, com fundamento no § 2° do art. 50 
da Constituição e no inciso I do art. 216 do Regimento 
Interno do Senado Federal, informações sobre o total 
de empregados terceirizados que hoje atuam na Pe-
tróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS), bem como em 
suas refinarias e subsidiárias. Requer, ainda, informa-
ção quanto aos locais de lotação, e quanto ao número 
dos citados servidores que prestaram serviço à em-
presa e entidades afins, no período de 2003 a 2010, 
relacionando o montante ano a ano.

Na justificação, o autor do Requerimento relata ter 
chegado a seu conhecimento a notícia de que a entida-
de, pressionada pelo Tribunal de Contas da União para 
reduzir o número de terceirizados nos próximos anos, 
decidiu mudar o critério da contabilização de seu qua-
dro de empregados terceirizados, passando a excluir 
aqueles das empresas que atuam fora das unidades 
da companhia. Assim, segundo o autor, apesar de não 
ter havido demissões, a Petrobras, ao contrário do que 
ocorreu em outras empresas estatais, registrou redu-
ção do número de empregados terceirizados em 2010.

Como consequência da ampliação havida nos 
últimos anos de admissão de terceirizados, muito su-
perior a de concursados, para serviços em atividades 
estratégicas e de alto risco, a empresa trava uma ba-
talha com o Ministério Público do Trabalho, com recur-
sos procrastinatórios na Justiça com vistas a manter 
os mencionados servidores. Calcula-se que 80% deles 
estejam em situação irregular, exercendo atividades 
próprias de concursados, e, além disso, laborando em 
condições precárias. Conclui a justificação ressaltando 
a importância da prestação das informações contidas, 
até para cotejá-las com as obtidas por outras fontes.
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II – Análise

Ampara-se o pedido no preceito contido no § 2° 
do art. 50 da Constituição, que faculta às Mesas das 
duas Casas do Congresso Nacional o encaminhamento 
de pedidos escritos de informação para Ministros de 
Estado e outras autoridades, e se enquadra nos lindes 
traçados pelo art. 216 do Regimento Interno do Senado 
Federal, que rege as normas a serem seguidas para 
a admissão desse tipo de iniciativa. As interrogações 
contidas não tratam de pedido de providência, consul-
ta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósito 
da autoridade à qual o requerimento deverá ser enca-
minhado, atendendo assim as exigências expostas no 
inciso II do citado dispositivo regimental.

O Ato da Mesa n° 1 de 2001 também está com 
suas disposições bem observadas pelo Requerimento, 
que não contém conselho ou interrogação de caráter 
especulativo e nem dirige suas indagações a mais de 
um Ministério.

O pedido tem por objetivo esclarecer se as graves 
notícias referidas em sua justificação têm fundamento, 
e as respostas às perguntas formuladas poderão servir 
para elucidar a veracidade das informações levadas 
ao conhecimento do Senador solicitante.

III – Voto

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do 
Requerimento n° 1.514, de 2011.

Sala de Reuniões

PARECER N° 172, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1.515, de 2011, do Senador 
Aécio Neves, no qual solicita informações 
ao Ministro de Estado da Saúde sobre os 
investimentos realizados pela União nos 
últimos dez anos na implantação de hos-
pitais e, nos últimos cinco anos quanto 
a distribuição de equipamentos de maior 
porte aos hospitais federais.

Relator: Senador Waldemir Moka

I – Relatório

Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno do Senado Federal (RISF), o Senador 
Aécio Neves encaminhou a esta Mesa o Requerimen-
to n° 1.515, de 2011, no qual solicita informações ao 
Ministro de Estado da Saúde.

As informações solicitadas dizem respeito ao 
seguinte:

a) especificação dos hospitais federais implantados 
nos últimos dez anos e dos Estados em que fo-
ram criados;

b) capacidade de atendimento, por especialidade, de 
cada uma dessas novas unidades hospitalares;

c) valor dos investimentos feitos para implantação de 
cada uma das unidades;

d) número dos equipamentos de maior porte (tomógra-
fos, mamógrafos, aparelhos de ultrassonografia, 
aceleradores nucleares) entregues pelo Ministério 
da Saúde nos últimos cinco anos mediante con-
vênio ou doação e especificação das entidades 
beneficiada por Estado.

II – Análise

O Requerimento n° 1.515, de 2011, está de 
acordo com os dispositivos constitucionais e regi-
mentais que regem os pedidos de informações a 
autoridades do Poder Executivo e com as normas 
de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa 
n° 1, de 2001.

Está, igualmente, amparado no art. 49, inciso X, 
da Constituição Federal, que dá ao Congresso Nacional 
a prerrogativa de fiscalizar e controlar, diretamente, ou 
por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Execu-
tivo, incluídos os da administração indireta.
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III – Voto

Em face do exposto, opinamos pela aprovação 
do Requerimento n° 1.515, de 2011.

Sala de Reuniões,

PARECER N° 173, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1.516, de 2011, do Senador 
Aécio Neves, no qual solicita informações 
ao Ministro de Estado da Saúde sobre o 
atendimento de urgências e emergências 
no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Relator: Senador Waldemir Moka

I – Relatório

O Requerimento n° 1.516, de 2011, do Senador 
Aécio Neves, solicita informações ao Ministro de Es-
tado da Saúde sobre o atendimento de urgências e 
emergências no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
requerendo, especificamente, as seguintes informações:

1. número de unidades de pronto atendimento (UPA) 
implantadas nos últimos cinco anos, por estado;

2. critérios para a implantação das UPAs;
3. cobertura atual do Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência (SAMU), por estado;
4. papel do Ministério da Saúde na indução da implan-

tação do SAMU e no seu financiamento.

O requerimento tem fundamento no art. 50, § 2°, 
da Constituição Federal, e nos arts. 215 e 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Federal.

II – Análise

A proposição encontra-se de acordo com os dis-
positivos constitucionais e regimentais que regem os 

pedidos de informações a autoridades do Poder Exe-
cutivo, bem como com as normas de admissibilidade 
estabelecidas pelo Ato da Mesa n° 1, de 2001.

Ademais, o requerimento em tela está amparado 
no art. 49, inciso X, da Constituição Federal, que dá 
ao Congresso Nacional a prerrogativa de fiscalizar e 
controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, 
os atos do Poder Executivo, incluídos os da adminis-
tração indireta.

III – Voto

Em face do exposto, opinamos pela aprovação 
do Requerimento n° 1.516, de 2011.

PARECER Nº 174, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1.517, de 2011, do Senador 
Aécio Neves, no qual solicita ao Ministro de 
Estado da Saúde informações sobre valores 
das transferências federais para o financia-
mento de ações e serviços de saúde, feitas 
fundo a fundo, nos últimos cinco anos.

Relator: Senador Waldemir Moka

I – Relatório

Trata-se de examinar o Requerimento n° 1.517, 
de 2011, de autoria do Senador Aécio Neves, que re-
quer sejam solicitadas ao Ministro de Estado da Saúde 
informações sobre os valores per capita das trans-
ferências federais para Estados e Municípios, para o 
financiamento de ações e serviços de saúde, feitas 
fundo a fundo, nos últimos cinco anos.
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É requerida, ainda, informação sobre a posição 
do Estado de Minas Gerais em relação aos demais 
e sobre os critérios utilizados para definir a alocação 
desses recursos.

O requerimento em apreciação está amparado 
no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Fede-
ral (RISF), que dão ao Senado Federal a prerrogativa 
de solicitar esclarecimentos sobre qualquer assunto 
submetido a sua apreciação ou atinente à sua com-
petência fiscalizadora.

II – Análise

Compete à Mesa, nos termos do art. 215, inciso 
I, alínea a, do RISF, decidir sobre os requerimentos 
de informações formulados por Senador ou Comis-
são, dirigidos a Ministro de Estado ou tutelar de órgão 
diretamente subordinado à Presidência da República, 
para esclarecimento de assunto que esteja incluído na 
área de competência dessa autoridade.

No caso, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que regem 
os pedidos de informações a autoridades do Poder 
Executivo, bem como com as normas de admissibili-
dade estabelecidas pelo Ato da Mesa n° 1, de 2001.

Está, igualmente, amparado no art. 49, inciso X, 
da Constituição Federal, que dá ao Congresso Nacional 
a prerrogativa de fiscalizar e controlar, diretamente, ou 
por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Execu-
tivo, incluídos os da administração indireta.

III – Voto

Em face do exposto, opinamos pela aprovação 
do Requerimento n° 1.517, de 2011.

PARECER Nº 175, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1.538, de 2011, do Sena-
dor Aécio Neves, que solicita ao Ministro 
de Estado das Cidades informações sobre 
o Programa Minha Casa, Minha Vida 1.

Relator: Senador João Ribeiro

I – Relatório

O Senador Aécio Neves requer sejam solicitadas 
ao Ministro de Estado das Cidades informações sobre 
o Programa Minha Casa, Minha Vida 1. Mais espe-
cificamente, indaga sobre as unidades efetivamente 
entregues à população em cada município; a atuação 
do Ministério em casos de obras embargadas em de-
corrência de catástrofes naturais ou má qualidade do 
material de construção; o volume de recursos repas-
sados a cada município; a proporção de obras conclu-
ídas na fase 1 do programa; o critério adotado para 
escolha dos estados e municípios beneficiados na fase 
1 e sua eventual manutenção na fase 2 do programa; 
e a influência dos critérios adotados na liberação de 
recursos e no início das obras.

Em sua justificação, o autor aponta a necessi-
dade esclarecimento de denúncias sobre a fase 1 do 
Programa Minha Casa, Minha Vida, tendo em vista o 
início iminente da fase 2.

A matéria foi distribuída à Mesa para decisão.

II – Análise

Nos termos do art. 50, § 2°, da Constituição, “as 
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fede-
ral poderão encaminhar pedidos escritos de informa-
ções a Ministros de Estado (...), importando em crime 
de responsabilidade a recusa, ou o não atendimento 
no prazo de trinta dias, bem como a prestação de in-
formações falsas”.

O Regimento Interno do Senado Federal admite 
requerimentos de informações “para o esclarecimento 
de qualquer assunto submetido à apreciação do Sena-
do ou atinente a sua competência fiscalizadora” (art. 
216, I). Os requerimentos não poderão conter pedido 
de providência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a quem se 
dirijam (art. 216, II).

O Ato da Mesa n° 1, de 2001, que regulamentou 
o Regimento Interno no que tange à apresentação de 
requerimento de informações, determina, ainda, que 
“as informações solicitadas deverão ter relação estrei-
ta e direta com o assunto que se procura esclarecer” 
(art. 1°, § 2°).
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O requerimento em análise atende plenamente a 
esses requisitos constitucionais e regimentais.

III – Voto

Ante o exposto, voto pela aprovação do Reque-
rimento n° 1.538, de 2011.

PARECER N° 176, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº1.539, de 2011, do Senador 
Aécio Neves, que requer, com fundamen-
to no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 216, I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, sejam solicita-
das informações ao Ministro de Estado da 
Justiça sobre a aquisição de veículos não 
tripulados de vigilância – Projeto VANT do 
Ministério da Justiça/Polícia Federal.

Relator: Senador João Ribeiro

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa o Requerimento nº 1.539, 
de 2011, de autoria do Senador Aécio Neves, que, com 
base no disposto no art. 216 do Regimento Interno do 
Senado Federal, combinado com o art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal, solicita seja encaminhado ao 
Ministro de Estado da Justiça pedido de informações 
sobre o Projeto VANT do Ministério da Justiça e seu 
órgão subordinado, o Departamento de Policia Fede-
ral, especialmente sobre a aquisição de veículos não 
tripulados de vigilância.

II – Análise

O Requerimento tem por fundamento o § 2° do 
art. 50 da Constituição Federal, que faculta às Mesas 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal o 
encaminhamento de pedidos escritos de informação 
a Ministros de Estado.

O pedido está fundado na competência exclusiva 
do Congresso Nacional para a fiscalização e o controle, 
diretamente, ou por qualquer de suas Casas, dos atos 
do Poder Executivo, incluídos os da administração indi-
reta, nos termos do art. 49, X, da Constituição Federal. 
No plano regimental, está em consonância com o dis-
posto no art. 216 do Regimento Interno que, por sua 
vez, em seu inciso I, somente admite a formulação de 
requerimentos de informação que tenham por finalida-
de o esclarecimento de qualquer assunto submetido à 
apreciação desta Casa ou atinente a sua competência 
fiscalizadora, não admitindo sua utilização para pedido 
de providências ou medidas administrativas.

O Requerimento também está de acordo com as 
disposições do Ato da Mesa nº 1, de 2001, especial-
mente com o § 1° do art. 1°, que estabelece a neces-
sidade de que seja “dirigido a Ministro de Estado ou a 
titular de órgão diretamente subordinado à Presidên-
cia da República, ainda que contenha pedido relativo 
a órgão ou entidade da administração pública indireta 
sob sua supervisão”.

III – Voto

Ante o exposto e em face da constitucionalidade, 
juridicidade e regimentalidade da matéria em exame, 
opino pela aprovação do Requerimento n° 1.539, de 
2011, a fim de que esta Mesa solicite ao Ministro de 
Estado da Justiça as informações requeridas.
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PARECER Nº 177, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1.545, de 2011.

Relator: Senador João Ribeiro

I – Relatório

A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, nos termos do disposto 
no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado 
com o arts. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado 
Federal, apresentou o Requerimento n° 1.545, de 2011, 
no qual solicita sejam encaminhadas pelo Presidente 
do Banco Central informações acerca do Programa 
de Estímulo à Reestruturação do Sistema Financeiro 
Nacional (PROER) e do Programa de Fortalecimento 
das Instituições Financeiras Federais (PROEF).

Os esclarecimentos solicitados são os seguintes:

I – Quais os montantes totais desembolsados anu-
almente destinados ao PROER e ao PROEF, e 
para que fins foram alocados os recursos?

II – Quais os bancos privados socorridos? Que bancos 
instituições financeiras foram liquidados e qual 
o montante de recursos concedidos para honrar 
seus compromissos com clientes/investidores?

III – Qual o total de recursos, por banco/instituição 
financeira privada, destinados a empréstimos e 
garantias a empréstimos concedidos?

IV – Que proporção desses recursos foi ressarcida ao 
Governo? Há em curso pagamentos sendo efetua-
dos pelos proprietários das instituições socorridas?

V – Qual o resultado dos processos judiciais ou ad-
ministrativos instaurados em relação à adminis-
tração dos bancos/instituições financeiras por 
gestão fraudulenta ou outras alegações?

VI – Qual o aporte concedido pelo PROEF aos ban-
cos federais e qual o objetivo, em cada caso?

VII – Que parâmetros têm sido utilizados para aferir 
os resultados dos dois programas e qual a ava-
liação dos custos e benefícios econômicos e 
sociais de cada um?

VIII – Quais as principais mudanças no Sistema Financei-
ro Nacional, de médio e longo prazo, que podem ser 
atribuídas ao PROER? E as advindas do PROEF?

A solicitação tem o intuito de instruir a análise 
da Proposta de Fiscalização e Controle n° 8, de 2005, 
que propõe a abertura de procedimento investigatório 
para averiguar os resultados do Programa de Estimu-
lo a Reestruturação do Sistema Financeiro Federal 
(PROER), do Programa de Fortalecimento das Insti-
tuições Financeiras Federais (PROEF) e do Programa 

de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na 
Atividade Bancária (PROES).

Nos termos do art. 216, III, do Regimento Interno 
do Senado Federal, e do art. 3°, do Ato da Mesa n° 1, de 
2001, a proposição foi despachada à Mesa para decisão.

II – Análise

O art. 216 do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, que regulamenta o pedido de informações, previs-
to no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, no âmbito 
desta Casa, assim reza:

Art. 216. Os requerimentos de informa-
ções estão sujeitos às seguintes normas:

I – serão admissíveis para esclarecimento 
de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

II – não poderão conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a 
quem se dirija;

III – lidos na Hora do Expediente, serão 
despachados à Mesa para decisão;

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

Os questionamentos formulados não se referem a 
qualquer informação de caráter sigiloso, nos termos da 
Lei Complementar n° 105, de 2001. O Requerimento n° 
1.545, de 2011, enquadra-se, portanto, no dispositivo 
acima citado, assim como nos requisitos de admissibi-
lidade dos requerimentos de informações de que trata 
o Ato da Mesa n° 1, de 2001, cabendo a esta Mesa 
decidir terminativamente sobre o seu encaminhamento.

III – Voto

Pelas razões acima expostas, manifesto-me pela 
aprovação do Requerimento n° 1.545, de 2011.
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PARECER Nº 178, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 1.546, de 2011.

Relator: Senador João Ribeiro

I – Relatório

A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscalização e Controle, nos termos do dis-
posto no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, com-
binado com o arts. 215 e 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, apresentou o Requerimento nº 
1.546, de 2011, no qual solicita sejam encaminha-
das pelo Ministro de Estado da Fazenda informa-
ções acerca do Programa de Incentivo à Redução da 
Participação do Setor Público Estadual na Atividade 
Bancária (PROES).

Os esclarecimentos solicitados são os seguintes:

I – Qual o montante alocado ao PROES, quais foram 
os bancos assistidos e qual a finalidade dos re-
cursos alocados;

II – Quais foram os bancos/instituições financeiras 
estaduais privatizadas, quais foram liquidadas e 
quais permaneceram estatais e por quê?

III – Quais foram os principais resultados obtidos pelo 
PROES?

IV – Qual foi a avaliação global do PROES, na com-
paração de seus custos e de seus benefícios 
econômicos e sociais?

V – Qual foi o montante da dívida paga e a remanes-
cente do PROES com o Tesouro Nacional? Qual 
o custo anual dessa dívida?

A solicitação tem o intuito de instruir a análise 
da Proposta de Fiscalização e Controle nº 8, de 2005, 
que propõe a abertura de procedimento investigatório 
para averiguar os resultados do Programa de Estímulo 
a Reestruturação do Sistema Financeiro Federal (PRO-
ER), do Programa de Fortalecimento das Instituições 
Financeiras Federais (PROEF) e do PROES.

Nos termos do art. 216, III, do Regimento Inter-
no do Senado Federal e do art. 3° do Ato da Mesa n° 
1, de 2001, a proposição foi despachada à Mesa para 
decisão.

II – Análise

O art. 216 do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, que regulamenta o pedido de informações, previs-
to no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, no âmbito 
desta Casa, assim reza:

Art. 216. Os requerimentos de informa-
ções estão sujeitos às seguintes normas:

I – serão admissíveis para esclarecimento 
de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

II – não poderão conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a 
quem se dirija;

III – lidos na Hora do Expediente, serão 
despachados à Mesa para decisão;

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

O questionamento ora formulado não se refere a 
qualquer informação de caráter sigiloso, nos termos da 
Lei Complementar nº 105, de 2001. O Requerimento nº 
1.546, de 2011, enquadra-se, portanto, no dispositivo 
acima citado, assim como nos requisitos de admissibi-
lidade dos requerimentos de informações de que trata 
o Ato da Mesa nº 1, de 2001, cabendo a esta Mesa 
decidir terminativamente sobre o seu encaminhamento.

III – Voto

Pelas razões acima expostas, manifesto-me pela 
aprovação do Requerimento nº 1.546, de 2011.

Sala de Reuniões,

PARECER N° 179, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1.548, de 2011, de autoria 
do Senador Rodrigo Rollemberg, que soli-
cita informações à Ministra de Estado do 
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Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre 
a Colônia Agrícola Catetinho/Granja do Ipê, 
localizada na região administrativa do Ria-
cho Fundo II, no Distrito Federal.

Relator: Senador Waldemir Moka

I – Relatório

O Senador Rodrigo Rollemberg, nos termos do 
art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com 
o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal 
(RISF), encaminhou à Mesa o Requerimento (RQS) n° 
1.548, de 2011, no qual solicita à Ministra de Estado 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, as seguintes 
informações, relativas à Colônia Agrícola Catetinho/
Granja do Ipê, localizada na região administrativa do 
Riacho Fundo II, Distrito Federal (DF):

1. Qual é a situação jurídica da área pertencente à 
União que compõe a Colônia Agrícola Catetinho/
Granja do Ipê?

2. Qual é a dimensão territorial da Colônia Agrícola 
Catetinho/Granja do Ipê?

3. Foi celebrado algum instrumento jurídico ou pu-
blicado algum ato administrativo envolvendo a 
Secretaria de Patrimônio da União e a Associa-
ção dos Produtores Rurais da Colônia Agrícola 
Catetinho/Granja do Ipê – AACATE?

4. Se afirmativa a resposta à pergunta do item ante-
rior, quais foram os critérios estabelecidos para 
a escolha da AACATE, os fundamentos legais e 
a área destinada?

5. Se negativa a resposta ao item 3, quem se encontra 
atualmente com a posse direta da área perten-
cente à União que compõe a Colônia Agrícola 
Catetinho/Granja do Ipê.

O autor justifica o Requerimento pela informação 
veiculada pela imprensa sobre a ocupação irregular de 
solo no DF, especialmente nas áreas pertencentes à 
União, que demanda atuação dos parlamentares so-
bre o assunto.

II – Análise

A Constituição Federal, de 1988, atribui ao Con-
gresso Nacional competência exclusiva para fiscalizar e 
controlar, diretamente ou por qualquer de suas Casas, 
os atos do Poder Executivo. Além disso, o Congres-
so Nacional pode encaminhar pedido de informações 
acerca de matéria de grande relevância de quaisquer 
titulares de órgãos diretamente subordinados à Pre-
sidência da República.

No presente caso, trata-se de requerimento de 
informações dirigido à Ministra de Estado do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, relativas à Colônia 
Agrícola Catetinho/Granja do Ipê, localizada na região 
administrativa do Riacho Fundo II, DF.

Notícia publicada em 19 de abril de 2010, na 
página na Internet do atual Secretário de Habitação, 
Regularização e Desenvolvimento Urbano do DF, 
Deputado Federal Geraldo Magela, informa que fora 
feita entrega de posse de terra à Associação dos 
Produtores Rurais da Colônia Agrícola do Catetinho 
(AACATE). A área teria 11 hectares e beneficiaria 
119 chacareiros, que vão produzir aproximadamente 
800 mil mudas para recuperação da microbacia do 
Riacho Fundo.

Outra notícia, desta feita veiculada em 17 de 
agosto de 2011 na página oficial da internet da Se-
cretaria de Patrimônio da União (SPU), informa que 
a SPU no Distrito Federal (SPU/DF), na pessoa de 
sua Superintendente Lúcia Helena de Carvalho, par-
ticipou no dia 6 de agosto de 2011, da inauguração 
de viveiro da Aacate, de mudas nativas e frutíferas 
do cerrado, localizado em área cedida pela União. 
Na ocasião a Superintendente Lúcia Helena fez um 
discurso ressaltando que aquela área faz parte de 
uma Área de Proteção Ambiental (APA), e que a sua 
cessão se dava mediante o compromisso da comu-
nidade em preservá-la.

Entretanto, as notícias disponíveis não detalham 
as condições e beneficiários legais e como foi o pro-
cesso de cessão da área da Colônia Agrícola em 
questão, fato que fundamenta o RQS n° 1.548, de 
2011, em análise.

O requerimento atende ao que dispõe o art. 50, 
§ 2°, da Constituição Federal, bem como ao art. 216 
do RISF, obedecendo, portanto, às normas de admis-
sibilidade dos requerimentos de informações a Minis-
tros de Estado.

Especificamente, quanto ao disposto no inciso I 
do art. 216, não há o que obstar, uma vez que a ma-
téria se encontra entre aquelas em apreciação pelo 
Congresso Nacional.

Ao mesmo tempo, não se trata de informações 
de natureza sigilosa, o que exigiria rito de tramitação 
específico. Com efeito, em consonância com o art. 
215, I, o requerimento depende apenas de decisão 
da Mesa.

Em suma, em nosso entendimento, a proposi-
ção conforma-se aos dispositivos constitucionais e 
regimentais que disciplinam os pedidos escritos de 
informações a Ministros de Estado e atende ao que 
dispõe o Ato da Mesa n° 1, de 2001.
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III – Voto

Pelo exposto, votamos pela admissibilidade e 
consequente encaminhamento do Requerimento n° 
1.548, de 2011.

Sala de Reuniões,

PARECER N° 180, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1.551, de 2011, do Sena-
dor Aécio Neves, acerca da manutenção 
de pontes e viadutos nas rodovias federais 
BR-040 e BR-381.

Relator: Senador Waldemir Moka

I – Relatório

O Senador Aécio Neves requer que sejam soli-
citadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro dos Trans-
portes as seguintes informações:

-
nos de manutenção de pontes e viadutos nas 
rodovias federais BR-040 e BR-381? Em caso 
afirmativo, solicita:

propostas pelos respectivos planos;

envolvidos nas ações propostas.

ocorridos na ponte da BR-381, sobre o rio das 
Velhas, que cedeu em 6 de maio de 2011, só 
sendo liberada 6 meses depois?

evitado o ocorrido?

planejamento do governo em relação ás ações 
de prevenção e manutenção de pontes nas ro-
dovias federais, em decorrência do evento da 
ponte da BR-381?

-
tão a exigir alguma ação emergencial por parte 
do poder público?

O Senador justifica sua solicitação com base nas 
alarmantes estatísticas de acidentes com morte nas 
referidas rodovias. Aponta a falta de manutenção como 
uma das principais causas de acidentes e lembra que, 
com o início do período das chuvas, cresce a preocu-
pação com as condições de conservação das estradas.

II – Análise

A proposição encontra fundamento no disposto 
no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, que faculta 
ás Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fe-
deral encaminhar pedidos escritos de informações a 
Ministros de Estado ou a quaisquer titulares de órgãos 
diretamente subordinados à Presidência da República.

Atende ainda ao disposto no inciso II do art. 216 
do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), com-
binado com o art. 2°, I, do Ato da Mesa n° 1, de 2001, 
segundo os quais os requerimentos de informação 
não poderão conter pedido de providência, consulta, 
sugestão, conselho ou interrogação sobre propósito 
da autoridade a quem se dirija.

III – Voto

À luz do exposto, voto pela Aprovação do Reque-
rimento no 1.551, de 2011.

Sala de Reuniões,

215ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



06900 Sábado 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

PARECER Nº 181, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1556, de 2011.

Relator: Senador Cícero Lucena

I – Relatório

Trata o presente processo do Requerimento n° 
1556, de 2011, de autoria da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, no qual o Colegiado, com 
o esteio do artigo 50, § 2°, da Constituição Federal, 
combinado com o artigo 216, do Regimento Interno do 
Senado Federal e Lei n° 12.527/11, postula que o Se-
nhor Ministro de Estado das Relações Exteriores preste 
informações sobre a relação dos tratados bilaterais e 
multilaterais em vigor sobre segurança de informações, 
acesso de informações, cooperação envolvendo as-
suntos sigilosos e quaisquer outros celebrados pelo 
Brasil que possuam cláusulas de confidencialidade 
e também daqueles que tenham sido assinados pelo 
Brasil, mas ainda não aprovados pelo Congresso Na-
cional que versem sobre segurança de informações, 
acesso a informações, cooperação envolvendo as-
suntos sigilosos e quaisquer outros celebrados pelo 
Brasil que possuam cláusulas de confidencialidade e 
outras correlatas.

II – Análise

No Requerimento n° 1556, de 2011, a respei-
tável Comissão, com o esteio do artigo 50, § 2°, da 
Constituição Federal, combinado com o artigo 216, 
do Regimento Interno do Senado Federal e Lei n° 
12.527/11, postula que o Senhor Ministro de Estado 
das Relações Exteriores preste informações sobre 
a relação dos tratados bilaterais e multilaterais em 
vigor sobre segurança de informações, acesso de 
informações, cooperação envolvendo assuntos sigi-
losos e quaisquer outros celebrados pelo Brasil que 
possuam cláusulas de confidencialidade e também 
daqueles que tenham sido assinados pelo Brasil, 
mas ainda não aprovados pelo Congresso Nacional 
que versem sobre segurança de informações, aces-
so a informações, cooperação envolvendo assuntos 
sigilosos e quaisquer outros celebrados pelo Brasil 
que possuam cláusulas de confidencialidade e ou-
tras correlatas.

As razões do pleito vêm bem fundamentadas e, 
de fato, foram bem eleitas para que seja o presente 
requerimento atendido. Dentre outros motivos, colhe-
-se, como igualmente importante, alinhar a legislação 
pátria aos acordos celebrados pelo Brasil. Também 
se mostra importante o pedido porque visa garantir a 
transparência dos atos públicos.

III – Voto

Dessarte, o Requerimento vem devidamente 
fundamentado e as razões que o justificam estão con-
forme o ordenamento jurídico e atendem, também, ao 
interesse público, aqui relevado pela transparência dos 
atos públicos.

Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Re-
querimento n° 1556, de 2011, de autoria da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Sala da Comissão,

PARECER N° 182, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 1.583, de 2011, da Sena-
dora Vanessa Grazziotin, que requer, nos 
lermos do art. 50, § 2°, da Constituição Fe-
deral, combinado com os arts. 215 e 216 
do Regimento Interno do Senado Federal, 
sejam prestadas pelo Senhor Ministro da 
Defesa informações a respeito da convoca-
ção de brasileiros para a extração do látex 
na Floresta Amazônica durante a II Guerra 
Mundial.

Relator: Senador Waldemir Moka

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa o Requerimento nº 1.583, 
de 2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, 
que, com base no disposto no art. 50 da Constituição 
Federal, combinado com os arts. 215 e 216, inciso I, 
do Regimento Interno do Senado Federal, solicita seja 
encaminhado ao Ministro de Estado da Defesa pedido 
de informações sobre a convocação de cidadãos bra-
sileiros, provenientes de distintos estados da União, 
para a labuta de coleta de látex de seringueira na Re-
gião Norte do País. As questões, em número de sete, 
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são compreensivas e permitirão conhecer com mais 
profundidade o importante fenômeno de deslocamento 
populacional verificado em nosso País.

II – Análise

O Requerimento tem por fundamento o § 2° do 
art. 50 da Constituição Federal, que faculta às Mesas 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal o 
encaminhamento de pedidos escritos de informação 
a Ministros de Estado.

O pedido está fundado na competência exclusiva 
do Congresso Nacional para a fiscalização e o controle, 
diretamente, ou por qualquer de suas Casas, dos atos 
do Poder Executivo, incluídos os da administração indi-
reta, nos termos do art. 49, X, da Constituição Federal. 
No plano regimental, está em consonância com o dis-
posto no art. 216 do Regimento Interno que, por sua 
vez, em seu inciso I, somente admite a formulação de 
requerimentos de informação que tenham por finalida-
de o esclarecimento de qualquer assunto submetido à 
apreciação desta Casa ou atinente a sua competência 
fiscalizadora, não admitindo sua utilização para pedido 
de providências ou medidas administrativas.

O Requerimento também está de acordo com as 
disposições do Ato da Mesa n° 01, de 2001, especial-
mente com o § 1° do art. 1°, que estabelece a neces-
sidade de que seja “dirigido a Ministro de Estado ou a 
titular de órgão diretamente subordinado à Presidên-
cia da República, ainda que contenha pedido relativo 
a órgão ou entidade da administração pública indireta 
sob sua supervisão”.

III – Voto

Ante o exposto e em face da constitucionalidade, 
juridicidade e regimentalidade da matéria em exame, 
opino pela aprovação do Requerimento n2 1.583, de 
2011, a fim de que esta Mesa solicite ao Ministro de 
Estado da Defesa as informações requeridas.

Sala de Reuniões,

PARECER N° 183, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 1.584, de 2011, da Sena-
dora Vanessa Grazziotin, que requer, nos 
termos do art. 50 da Constituição Federal, 
combinado com os arts. 215 e 216 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, sejam 
solicitadas ao Ministro da Justiça, infor-
mações a respeito dos investimentos que 
serão realizados no âmbito do Programa 
Federal do Plano Estratégico de Fronteiras 
para aumentar a infraestrutura física e de 
pessoal nas fronteiras brasileiras.

Relator: Senador Waldemir Moka

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa o Requerimento nº1.584, 
de 2011, da Excelentíssima Senadora Vanessa Grazziot-
tin, que requer, nos termos do art. 216, I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, combinado com o art. 50, § 
2° da Constituição Federal, sejam solicitadas informações 
ao Ministro de Estado da Justiça sobre os investimentos 
que serão realizados no âmbito do Programa Federal 
do Plano Estratégico de Fronteiras para aumentar a in-
fraestrutura física e de pessoal nas fronteiras brasileiras.

Encaminhado à Mesa, para decisão, conforme dis-
põe o art. 216, III, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, foi distribuído à minha relatoria em 16 de janeiro último.

Constam do Requerimento as seguintes pergun-
tas a serem formuladas ao Ministro de Estado:

1. Haverá outros ministérios envolvidos nessa inicia-
tiva?

2. Qual será a participação dos estados da federação 
e municípios no plano estratégico?

3. Quais órgãos públicos da União com competência 
de fiscalização serão envolvidos nesse plano 
estratégico?

4. Todos os estados brasileiros que fazem fronteira 
com países estrangeiros irão compor esse Pla-
no Estratégico?

5. Quais serão as prioridades desse programa federal?
6. Haverá a intensificação do combate ao tráfico de 

drogas e pessoas, importação ilegal, pirataria, 
contrabando, dentre outras práticas delituosas 
tão frequentes nessas áreas?

7. Quais as metas previstas para serem alcançadas?

Na Justificação, a autora sustenta que o controle 
e a fiscalização das fronteiras do estado do Amazonas 
requerem análise da necessidade de maior presença 
do estado nos municípios fronteiriços, por estarem es-
tes distantes dos grandes centros urbanos.
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Trata-se, segundo a justificação, de levar estru-
turas e planejamento específico para tais regiões, que 
possam assegurar o seu desenvolvimento social e eco-
nômico, ao mesmo tempo em que se torne efetiva ali a 
presença do Estado, a garantir a soberania nacional.

A autora cita projeto a ser implantado pelo governo 
federal, em conjunto com governos estaduais, contendo 
onze núcleos em todo o País, um dos quais será sediado 
no estado do Amazonas, estendendo-se aos municípios 
de Benjamin Constant, Atalaia do Norte e Tabatinga. 
Destina-se tal projeto a promover o fortalecimento das 
atividades econômicas nas respectivas regiões, melhorias 
na infraestrutura e aumento da fiscalização da circulação 
de produtos, serviços e pessoas pelas fronteiras.

II – Análise

O Requerimento tem por fundamento o § 2° do 
art. 50 da Constituição Federal, que faculta às Mesas 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal o 
encaminhamento de pedidos escritos de informação 
a Ministros de Estado.

O pedido de informações baseia-se na compe-
tência exclusiva do Congresso Nacional para a fisca-
lização e o controle, diretamente, ou por qualquer de 
suas Casas, dos atos do Poder Executivo. No plano 
regimental, está em consonância com o disposto nos 
arts. 215 e 216 do Regimento Interno. O art. 216, em 
seu inciso I, somente admite a formulação de reque-
rimentos de informação que tenham por finalidade 
o esclarecimento de qualquer assunto submetido à 
apreciação desta Casa ou atinente a sua competência 
fiscalizadora, não admitindo sua utilização para pedido 
de providências ou medidas administrativas.

III – Voto

Ante o exposto e em face da constitucionalidade, 
juridicidade e regimentalidade da matéria em exame, opi-
no pela aprovação do Requerimento n° 1.584, de 2011.

Sala de Reuniões,

PARECER N° 184, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1.585, de 2011, que solicita 
ao Ministro de Estado da Previdência Social 
informações sobre os benefícios solicita-
dos e pagos aos seringueiros conhecidos 
como “soldados da borracha”.

Relator: Senador Waldemir Moka

I – Relatório

A Senadora Vanessa Grazziotin, com base no art. 
50 da Constituição Federal, combinado com os arts. 
215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal 
(RISF), encaminhou a esta Mesa o Requerimento 
n° 1.585, de 2011, pelo qual solicita ao Ministro de 
Estado da Previdência Social informações sobre os 
benefícios pagos aos seringueiros conhecidos como 
“soldados da borracha”. Tratam-se dos seringueiros 
que foram convocados pelo Governo Brasileiro para 
extrair látex na floresta quando do advento da Segun-
da Guerra Mundial.

As informações solicitadas estão sintetizadas 
na quantidade:

1) de pessoas, no total e por estado brasileiro, que 
recebem benefícios previdenciários advindos da 
convocação do Governo Brasileiro para assumi-
rem o papel de “soldados da borracha”;

2) de solicitações realizadas para o recebimento de 
beneficio previdenciário advindas da condição 
de “soldado da borracha” e qual é o tempo mé-
dio para a análise e concessão deste beneficio 
a partir de sua solicitação.

A Senadora faz um relato histórico da criação 
das frentes de trabalho nos seringais no contexto da 
Segunda Guerra Mundial, destacando as condições 
precárias de trabalho e o abandono dos sucessivos 
governos relativamente a essas pessoas.

Nos termos do art. 216, III, do RISF e do art. 3° 
do Ato da Mesa n° 1, de 2001, a proposição foi des-
pachada à Mesa para decisão.

II – Análise

O Requerimento n° 1.585, de 2011, deriva sua 
fundamentação do § 2° do art. 50 da Constituição Fe-
deral, que faculta às Mesas da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal o envio de pedidos de informa-
ção aos Ministros de Estado e titulares de órgãos di-
retamente subordinados à Presidência da República. 
Subsidiariamente, encontra suporte constitucional na 
atribuição do Congresso Nacional ou de qualquer de 
suas Casas de fiscalizar e controlar os atos do Poder 
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Executivo, tarefa que requer amplo acesso aos dados 
pertinentes.

As ora informações solicitadas, além de serem 
oportunas para o exercício da função fiscalizadora do 
Senado Federal, sem dúvida favorecerão o devido 
esclarecimento da forma e dos procedimentos adota-
dos pelo Governo Federal em relação à sua missão 
de proteger os cidadãos brasileiros e assegurar-lhes 
todos os direitos a que por justiça merecem.

A proposição, portanto, encontra-se de acordo 
com os dispositivos regimentais que regulam o encami-
nhamento dos pedidos de informações às autoridades 
do Executivo, notadamente o art. 216 do Regimento 
Interno e o Ato da Mesa n° 1, de 2001.

III – Voto

Pelas razões expostas, manifesto-me pela apro-
vação do Requerimento n° 1.585, de 2011.

Sala de Reuniões,

PARECER Nº 185, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre 
Requerimento n° 1.591, de 2011, da Co-
missão de Assuntos Sociais, que requer, 
nos termos do disposto no art. 50, § 2°, da 
Constituição Federal, e nos arts. 215, inciso 
I, e 216 do Regimento Interno do Senado 
Federal, combinado com o Ato da Mesa nº 
1, de 2001, informações ao Ministro de Esta-
do da Previdência Social acerca do impacto 
financeiro nas contas da Previdência Social 
advindo da aprovação do Projeto de Lei do 
Senado (PIS) n° 476, de 2008.

Relator: Senador João Vicente Claudino

I – Relatório

É submetido à apreciação da Mesa Diretora o 
Requerimento n° 1.591, de 2011, de autoria da Co-
missão de Assuntos Socais.

Pretende-se com o requerimento que o Ministro 
de Estado da Providencia Social preste informações 
relativas ao impacto financeiro nas contas da Previ-
dência Social advindo da aprovação do Projeto de 
Lei do Senado (PLS) n° 476, de 2008, do Senador 
Paulo Paim.

Conforme ressaltado na justificação do Reque-
rimento, o acesso a informações, como a solicitada 
pelo requerimento, permitirá a esta Casa avaliar a real 
dimensão da situação dos gastos com a concessão 
do auxílio acidente, subsidiando os debates sobre a 
matéria e a proposição de medidas corretivas, se ne-
cessárias.

II – Análise

Inicialmente, cabe destacar que aos requerimen-
tos de informações se aplicam as condições e as exi-
gências definidas nos arts. 215 e 216 do Regimento 
Interno do Senado Federal, complementadas pelo Ato 
da Mesa n° 1, de 2001.

O Requerimento n° 1.591, de 2011, é dirigido ao 
Ministro de Estado da Previdência Social, atendendo, 
assim, o que preceitua o § 2° do art. 50 da Constitui-
ção, Federal.

O requerimento em exame está, também, de 
acordo com as condições expressas no Regimento 
Interno do Senado Federal, encontrando amparo, em 
particular, em seu art. 216, inciso I, que exige seja 
observada, entre outros requisitos para sua admissi-
bilidade, sua atinência com a competência legislativa 
e fiscalizadora do Senado Federal.

As informações solicitadas visam a subsidiar, 
de maneira consistente, todo o processo de discus-
são e votação do Projeto de Lei do Senado n° 476, 
de 2008.

Com efeito, o acesso a informações, Como as 
solicitadas, permitirá a esta Casa avaliar a real dimen-
são do impacto financeiro nas contas da Previdência 
Social advindo da aprovação da proposta legislativa 
em questão.

Ficam evidenciados, portanto, o cumprimento e o 
atendimento das formalidades regimentais, condições 
essas imprescindíveis à admissibilidade dos requeri-
mentos de informações.

Por outro lado, as informações solicitadas não 
se revestem de caráter sigiloso, típico de operações 
ativas e passivas de instituição financeira.

219ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



06904 Sábado 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

III – Voto

Opinamos, assim, pela admissibilidade do Reque-
rimento n° 1.591, de 2911, e seu encaminhamento ao 
Ministro de Estado da Previdência Social.

Sala de Reuniões,

PARECER N° 186, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 24, de 2012, que contém 
solicitação de informações a ser enviada ao 
Ministro de Estado da Saúde, acerca dos 
óbitos de crianças indígenas das etnias 
Kaxinawa e Kulina.

Relator: Senador Ciro Nogueira

I – Relatório

O Senador Sérgio Petecão, com fundamento 
no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, encaminhou à Mesa o Requerimento n° 24, 
de 2012, no qual requer que sejam solicitadas infor-
mações ao Ministro de Estado da Saúde acerca das 
medidas tomadas pelo Governo Federal em relação 
às mortes de crianças indígenas das etnias Kaxina-
wa e Kulina ocorridas em janeiro do corrente ano, no 
Estado do Acre.

Na justificativa do requerimento, o autor informa 
que a imprensa nacional e a acreana têm noticiado a 
ocorrência de óbitos de crianças indígenas moradoras 
de povoados do Município de Santa Rosa do Purus. Os 
óbitos, segundo o autor, estão associados a um surto 
de diarréia que vem ocorrendo em aldeias localizadas 
naquela região desde a segunda quinzena do mês de 
dezembro de 2011, e que já provocou o surgimento de 
73 casos da doença e mais de 15 óbitos.

II – Análise

A proposição obedece aos dispositivos constitu-
cionais e regimentais que disciplinam o envio de pedi-
dos de informações a autoridades do Poder Executivo.

O requerimento também está amparado no inciso 
X do art. 49 da Constituição Federal, que dá, ao Con-
gresso Nacional, a prerrogativa de fiscalizar e controlar, 
diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos 
do Poder Executivo.

No entanto, entendemos que o texto deve ser 
aperfeiçoado, inclusive para corrigir lapsos de ordem 
gramatical, como, por exemplo, a utilização de “pela” em 
lugar de “pelo”, em referência ao Ministro de Estado da 
Saúde. Ademais, há que se corrigir a omissão quanto 
ao período de referência das informações solicitadas, 
o qual consta apenas da justificação.

III – Voto

Em face do exposto, opinamos pela aprovação 
do Requerimento n° 24, de 2012, com o seguinte texto:

“Requeiro, nos termos do § 2° do art. 
50 da Constituição Federal, combinado com 
o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do 
Senado Federal, que, ouvida a Mesa, sejam 
solicitadas informações ao Senhor Ministro de 
Estado da Saúde sobre as medidas tomadas 
pelo Governo Federal em relação às mortes 
de crianças indígenas das etnias kaxinawa e 
kulina de aldeias localizadas na região do rio 
Purus, no Estado do Acre, ocorridas em janeiro 
do corrente ano.”

Sala de Reuniões,
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PARECER N° 187, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1.553, de 2011, dos Se-
nadores Álvaro Dias, Pedro Taques e Ana 
Amélia, que requer, com fundamento no art. 
50, § 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, inciso I, do Regimento In-
terno do Senado Federal, sejam solicitadas 
ao Ministro de Estado do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior informações 
sobre as suas atividades como consultor.

Relator: Senador Ciro Nogueira

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento n° 1.553, de 2011, de autoria dos Se-
nadores Álvaro Dias, Pedro Taques E Ana Amélia, que 
requer, com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas 
ao Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior informações sobre as suas ativi-
dades como consultor.

Nesse sentido, são dirigidas àquela autoridade 
12 questões, cujo teor é o seguinte:

1. A P-21 Consultoria e Projetos Ltda, cujo um dos 
sócios é o Ministro Fernando Pimentel, propôs, 
à FIEMG, programas de desoneração tributária e 
desenvolvimento ao governo federal. Quais foram 
esses programas? Anexar cópias dos programas 
apresentados à FIEMG.

2. O presidente da FIEMG, Robson Andrade, afirmou 
que o Ministro Pimentel fez palestras nas dez uni-
dades regionais da federação em cidades-polo 
da indústria mineira. Em quais cidades foram 
realizadas essas palestras? Qual o conteúdo 
de cada uma delas? Quanto o Ministro Pimentel 
recebeu em cada uma dessas palestras? Ane-
xar cópia das notas fiscais referentes a cada um 
dos pagamentos.

3. A FIEMG informou que o Ministro Pimentel deu 
“orientação aos técnicos e colaboradores para 
elaboração e desenvolvimento de conteúdos”. 
Quem são os técnicos e colaboradores que tra-
balharam sob sua orientação? Que tipo de orien-
tação foi dada a esses técnicos? Quanto o mi-
nistro recebeu por essas orientações? Anexar 
cópia das notas fiscais referentes a cada um 
dos pagamentos.

4. A Atual Secretária de Desenvolvimento da Produção, 
Heloísa Regina Guimarães Menezes, foi indica-
ção do Presidente da FIEMG, Robson Andrade?

5. O Ministro Pimentel prestou serviços à empresa 
ETA bebidas Ltda, de Pernambuco? Que tipo de 
serviços foram prestados? Quanto recebeu por 
esses serviços? Anexar cópia das notas fiscais 
referentes a esses pagamentos.

6. Para os serviços prestados à empresa de informática 
QA Consulting, foram pagos ao Ministro Pimentel 
o equivalente a R$ 400 mil. O Ministro Pimentel 
tinha conhecimento de que um dos proprietários 
da empresa é filho de Otílio Prado, sócio minori-
tário do Ministro na P-21 Consultoria?

7. O Ministro Pimentel não vê conflito de interesses 
nessa relação?

8. Que tipo de serviços foram prestados à QA Con-
sulting?

9. A QA consulting foi contratada pela HAP consulto-
ria para executar serviço de infraestrutura para 
soluções de rede. O Ministro Pimentel tem co-
nhecimento de que não há, no CREA-MG, Re-
gistro de Anotação de Responsabilidade Técnica 
referente a esse serviço no período?

10. O Ministro Pimentel é amigo pessoal do dono da 
HAP, Roberto Senna?

11. Por que negócios envolvendo volume tão alto de 
recursos foram feitos pelo Ministro Pimentel sem 
contratos formais – apenas verbais?

12. Que garantias de prestação dos serviços o Minis-
tro Pimentel dava aos seus clientes?

Segundo a justificação da matéria, o presente 
requerimento visa oferecer ao Ministro Pimentel uma 
oportunidade para que ele esclareça as denúncias de 
tráfico de influência e de conflito de interesses publi-
cada pela imprensa nos últimos dias.

II – Análise

O requerimento de informações é, indiscutivel-
mente, um dos mais importantes e poderosos instru-
mentos previstos pela Carta Magna para permitir que 
o Poder Legislativo se desincumba de sua competên-
cia fiscalizadora.

Trata-se de uma exceção ao princípio da separa-
ção dos poderes, um dos chamados freios e contrape-
sos previstos na Constituição. A matéria é disciplinada 
no art. 50 da Lei Maior, que determina:

Art. 50. A Câmara dos Deputados e o 
Senado Federal, ou qualquer de suas comis-
sões, poderão convocar Ministro de Estado 
ou quaisquer titulares de órgãos diretamente 
subordinados à Presidência da República para 
prestarem, pessoalmente, informações sobre 
assunto previamente determinado, importan-
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do em crime de responsabilidade a ausência 
sem justificação adequada.

§ 1° Os Ministros de Estado poderão 
comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos 
Deputados ou a qualquer de suas comissões, 
por sua iniciativa e mediante entendimentos 
com a Mesa respectiva, para expor assunto 
de relevância de seu Ministério.

§ 2° As Mesas da Câmara dos Deputa-
dos e do Senado Federal poderão encaminhar 
pedidos escritos de informação a Ministros de 
Estado ou a qualquer das pessoas referidas 
no caput deste artigo, importando em crime 
de responsabilidade a recusa, ou o não-aten-
dimento no prazo de trinta dias, bem como a 
prestação de informações falsas.

Aqui, o que faz a Constituição é estabelecer uma 
exceção ao princípio da independência dos Poderes 
na relação entre o Poder Legislativo e o Executivo, 
com vistas a dar condições ao Congresso Nacional 
de realizar a sua função de fiscalização dos atos do 
Poder Executivo da União, conforme o inciso X do art. 
49 da Carta, verbis:

Art. 49. É da competência exclusiva do 
Congresso Nacional:

..............................................................
X – fiscalizar e controlar, diretamente, 

ou por qualquer de suas Casas, os atos do 
Poder Executivo, incluídos os da administra-
ção indireta;

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

Ou seja, o requerimento de informações é instru-
mento específico para que o Poder Legislativo exer-
ça a fiscalização do Poder Executivo da União e, por 
essa razão, inclusive, prevê penas duras pelo seu não 
atendimento.

Não pode o requerimento de informações, en-
tretanto, ser utilizado, para investigar a vida pregressa 
de uma autoridade, anteriormente à sua assunção do 
cargo, para, conforme é explicitado na justificação da 
proposição, oferecer-lhe uma oportunidade para que 
esclareça denúncias ou para questionar sobre a sua 
opinião acerca de determinados comportamentos, 
como é feito no presente caso.

Sobre esse último caso, não é por outro motivo 
que o Regimento Interno do Senado Federal veda, 
em seu art. 216, II, que o requerimento de informação 
contenha pedido de consulta ou interrogação sobre 
propósito da autoridade a quem se dirija.

Registre-se que não se está, aqui, emitindo juízo 
de valor sobre o que se pretende inquirir que, em tese, 
pode ser objeto de outros instrumentos investigatórios 

postos à disposição do Congresso Nacional pela Carta 
Magna. O que não é factível é que se busque elucidar o 
tema nos estreitos limites pertinentes ao requerimento 
de informações.

Não nos parece possível, assim, o deferimento 
do presente pedido, apesar dos elevados objetivos dos 
seus eminentes autores.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos pelo indeferimento 
do Requerimento n° 1.553, de 2011.

Sala da Mesa do Senado Federal,

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB 
– RO) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão 
à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB 
– RO) – A Presidência comunica ao Plenário que a 
Mesa do Senado Federal, em sua 1ª Reunião, reali-
zada no dia 08 de março do corrente ano, deliberou 
sobre as seguintes matérias:

– Pelo deferimento dos Requerimentos n°s 1.329, 
1.330, 1.350, 1.388, 1.389, 1.442, 1.443, 1.464, 
1.468,1469, 1.470, 1.476, 1.477, 1.514, 1.515, 
1.516, 1.517, 1.538, 1.539, 1.545, 1.546, 1.548, 
1.551, 1.556, 1.583, 1.584, 1.585, 1.591, de 2011, 
e 24, de 2012 nos termos de seus relatórios. Com 
o deferimento do Requerimento n° 1.591, de 
2011, fica interrompida a tramitação do Projeto 
de Lei do Senado n° 476, de 2008, até o recebi-
mento das informações solicitadas.

– Pela rejeição do Requerimento 1.553, de 2011;
– Pela aprovação dos Requerimentos n°s 13, 100 e 

101, de 2012, de tramitação conjunta, de Projetos 
de Lei do Senado, agrupados da seguinte forma:

– Projetos de Lei do Senado n°s 151 e 505, de 2007; 
99, 177, 307, 692 e 703, de 2011; e 9 de 2012,
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passam a tramitar em conjunto e vão às Comis-
sões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática; de Assuntos Econômicos; 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle; e de Assuntos Sociais, 
cabendo a esta última a decisão terminativa;e

– Projetos de Lei do Senado n°s 176, de 2008; 457 
e 546, de 2009; 575, 576, 682 e 713, de 2011,
passam a tramitar em conjunto e vão às Comis-
sões de Meio Ambiente, Defesa do Consumi-
dor e Fiscalização e Controle; de Constituição, 
Justiça e Cidadania; de Assuntos Sociais; e de 
Assuntos Econômicos, cabendo a esta última a 
decisão terminativa;

– Pela aprovação do Requerimento n° 28, de 2012,
que solicita o desapensamento das Propostas 
de Emenda à Constituição n° 9 e 77, de 2007; 
8, 9, 11 e 12, de 2008 – para que tenham tra-
mitação autônoma -, das Propostas de Emenda 
à Constituição n° 62, 63 e 71, de 2007 – para 
que apenas estas tramitem conjuntamente. As 
propostas desapensadas e as que continuam a 
tramitar em conjunto retornam à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania;

Serão cumpridas as decisões da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB 

– RO) – A Srª Senadora Maria do Carmo Alves enviou 
discurso à Mesa, para ser publicado na forma do dis-
posto no art. 203, combinado com o Inciso I e §2º do 
art. 210, do Regimento Interno.

S. Exª será atendida.
A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (Bloco/

DEM – SE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, na semana em que a 
minha querida Aracaju completa mais um ano de vida 
e quero fazer uma homenagem toda especial a ela, 
que é uma das mais acolhedoras, belas e aprazíveis 
cidades de nosso Brasil.

Elevada à condição de cidade e capital da pro-
víncia de Sergipe Del Rey em 17 de março de 1855, 
Aracaju era uma insipiente colônia de pescadores, 
mas alinhava-se com as novas perspectivas urbanas 
de então, que abandonava as características de segu-
rança e isolamento das cidades construídas durante o 
primeiro Império, marcadas por fortificações e quase 
sempre situadas em áreas elevadas, para dar lugar 
aos novos tempos que, inversamente, determinavam 
acessibilidade, capacidade de escoamento e possibi-
lidade de incremento comercial.

Apesar de ser um pequeno povoado, sua locali-
zação, na foz do rio Sergipe, Santo Antônio de Araca-
ju garantiu prevalência sobre as demais cidades co-
gitadas para o posto, assumindo a condução política 

do Estado em substituição à histórica São Cristóvão, 
primeira capital de Sergipe.

Aracaju foi a primeira capital planejada do Brasil, 
com mas projetadas geometricamente na forma de 
um tabuleiro de xadrez. A cidade adentrou mangues, 
lodaçais, com aterros e construções que foram dando 
a feição urbana que hoje conhecemos.

Ao longo do tempo, Sr. Presidente, nesses 157 
anos de história, Aracaju cresceu e se expandiu. Che-
gou à São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e 
continua se lançando em processo de conurbação 
constante.

A cidade contrasta seus modernos equipamentos 
urbanos com prédios de alto valor histórico, mantendo 
o clima familiar e cordial e uma cultura baseada nas 
tradições e raízes populares. É uma cidade hospitalei-
ra, que merece a atenção de seus dirigentes para que 
possam, não só os aracajuanos, mas os visitantes que 
a procuram, desfrutar dos melhores e mais modernos 
serviços da vida urbana.

Ao mesmo tempo, nobres Colegas, em que valo-
riza o lazer e enaltece suas belezas naturais, Aracaju 
também resplandece trabalho e desenvolvimento, sendo 
a capital nordestina cuja economia mais cresceu nas 
últimas décadas. Esse é um potencial que não pode-
mos desprezar e que precisamos utilizar em prol da 
melhoria da qualidade de vida do nosso povo.

Temos um povo que prima pela qualidade de 
vida e que ostenta alguns dados interessantes, como 
o menor índice de fumantes e que apresentam há-
bitos de vida mais saudáveis do Brasil, segundo o 
Ministério da Saúde. Apresenta, ainda os menores 
índices de desigualdade entre seus habitantes, re-
velando sua notória faceta de harmonia e de convi-
vência pacífica.

Basta conversar, Sr. Presidente, com quem por 
lá se estabeleceu para perceber o encanto e o fas-
cínio que Aracaju exerce. Perfeitamente integrados 
à sociedade local, são muitos os gaúchos, mineiros, 
baianos, paulistas e tantos outros que chegaram à 
capital sergipana, se encantaram e de lá não que-
rem mais sair.

O famoso caranguejo na Praia de Atalaia, a beleza 
da orla urbanizada da Coroa do Meio, o centro histó-
rico preservado, a caminhada à tardinha no calçadão 
da Beira-Mar... Aracaju é um convite à celebração da 
vida e do prazer de viver!

Seu clima ameno e suas ruas tranqüilas quebram 
a frieza do concreto e do asfalto tipicamente urbanos, 
projetando uma cidade de alma e espírito abertos. 
Morar em Aracaju é ter, à sua disposição, o conforto 
da cidade grande aliado ao acolhimento característico 
de lugares bucólicos.

223ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



06908 Sábado 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

Aracaju, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
está de braços abertos para receber turistas e visitan-
tes do mundo inteiro, atraídos por suas inigualáveis 
qualidades.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB 

– RO) – Nada mais havendo a tratar, não havendo mais 

oradores inscritos, encerramos a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 51 

minutos.)
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Ata da 31ª Sessão, Especial, em 19 de março de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney e Ricardo Ferraço

(Inicia-se a sessão às 11 horas e 16 mi-
nutos e encerra-se às 12 horas e 57 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Está aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

Esta sessão se destina a comemorar o lança-
mento, pela CNBB, da Campanha da Fraternidade de 
2012, que tem o tema “Fraternidade e Saúde Pública”, 
nos termos do requerimento feito pelo Senador Ricar-
do Ferraço e outros Srs. Senadores.

Convido, para compor a Mesa, o Padre Luiz Car-
los Dias, Secretário Executivo da CNBB, representando 
a instituição; o Professor Carlos Mathias, Vice-Reitor 
da Unilegis; e o Senador Ricardo Ferraço, primeiro 
signatário do requerimento que solicitou esta sessão.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP. Com revisão do Presidente.) – Começamos esta 
cerimônia num dia auspicioso, o dia de São José, Pa-
droeiro da Igreja. O dia de São José é, como sabem, 
para os Estados do Nordeste, o dia das chuvas, quando 
renascem as esperanças de um novo ano. Tratamos 
aqui hoje da Campanha da Fraternidade de 2012, 
numa reflexão de esperança da ação dos fiéis e da 
sociedade para a causa da Saúde Pública, e para ela 
invoco a intercessão de São José.

As Campanhas da Fraternidade promovidas pela 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil foram cria-
das por dois nomes ilustres da Igreja Católica.

O primeiro deles é Dom Eugênio de Araújo Sales, 
que constitui para todos nós, brasileiros, um exemplo 
do homem que dedicou toda a sua vida a serviço de 
uma causa, a serviço da fé, a serviço de Deus. Quan-
do D. Eugênio era Arcebispo de Natal seu irmão, Dom 
Heitor de Araujo Sales, então sacerdote potiguar e 
mais tarde também Arcebispo de Natal, que estudava 
na Europa, trouxe para o Brasil subsídios que foram 
adaptados à realidade brasileira. A primeira Campa-
nha da Fraternidade ficou restrita à Arquidiocese de 
Natal, em 1962. A segunda, na Quaresma de 1963, 
abrangeu 25 dioceses do Nordeste.

O outro caminho da Campanha da Fraternidade 
surge com o embrião da CNBB, que brotou em 1930, 

quando Dom Sebastião Leme assumiu o arcebispado 
do Rio de Janeiro. D. Sebastião teve grande liderança 
na Igreja Católica no Brasil e pensava em aglutinar as 
dioceses esparsas por todo o País e o laicato brasilei-
ro numa associação que pudesse aproximar a Igreja 
do Estado e da sociedade. Ele faleceu em 1942 e não 
pode realizar aquilo que pensava. Substituiu-o D. Jaime 
Câmara, que, embora fosse um grande dignitário da 
Igreja, não tinha a liderança de Dom Sebastião; mas 
tinha ao seu lado um jovem bispo auxiliar, Dom Hélder 
Câmara, que idealizou e concretizou tudo aquilo que 
pensava Dom Sebastião.

Conheci o jovem bispo do Rio de Janeiro, Dom 
Hélder Câmara, quando eu era Deputado, e ele se de-
dicava às Campanhas da Providência. Podemos dizer 
que Dom Hélder fundou a Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil para coordenar, subsidiar as atividades 
de orientação religiosa, de beneficência, de filantropia 
e de assistência social. Para isso foi decisivo o apoio, 
no Vaticano, do Subsecretário de Estado, o então Mon-
senhor Montini, futuro Papa Paulo VI.

Naquele mesmo ano de 1963 em que D. Eugênio 
promovera a Campanha da Fraternidade no Nordes-
te, o Secretário Geral da CNBB, Dom Helder Câmara, 
escreve a todos os Bispos do Brasil, sugerindo sua 
adoção em âmbito nacional.

Recordo-me com extrema saudade de Dom Hél-
der Câmara. Lembro-me de que, quando Presidente 
da República, fui a Roma encontrar-me com o Papa 
João Paulo II e chamei o velho Arcebispo de Olinda, 
Dom Hélder, já com o peso dos anos, para que me 
aconselhasse o que eu deveria dizer ao Chefe Mun-
dial da Igreja.

A CNBB se dedicou a ser uma presença ativa 
no campo social no Brasil. Hoje ela é reverenciada 
por todos os católicos do Brasil, e especialmente pelo 
Senado brasileiro. Sem ela a luta pela justiça social 
dificilmente teria os avanços que teve ao longo dos 
anos. Ela é inspiradora e promotora das mais impor-
tantes ações de modificação da maneira com que a 
sociedade brasileira trata os mais desamparados. A 
Campanha da Fraternidade, nestes 50 anos, tem sido 
sempre um despertar de esperanças.
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Este ano o chamamento da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil na Campanha é “Fraternidade e 
Saúde Pública”. Tem um lema, o versículo do Eclesias-
tes, “Que a saúde se difunda sobre a Terra”. 

O programa da Campanha da Fraternidade, que 
propugna o acesso de todos aos tratamentos de saú-
de, coincide com a preocupação que me levou, quando 
Presidente da República, a criar, em 1986, o SUDS – 
Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, depois 
transformado em SUS – Sistema Único de Saúde, em 
1990, já incorporando as modificações constitucionais 
inspiradas na Conferência Nacional de Saúde de mar-
ço de 1986.

A Campanha da Fraternidade tem razão quando 
diz que o SUS “ainda não conseguiu ser implantado 
em sua totalidade e ainda não atende a contento, so-
bretudo os mais necessitados destes serviços”. Infe-
lizmente os recursos são limitados e os investimentos 
públicos não acontecem na escala necessária. Mais 
grave, ainda é muito grande a desproporção entre o 
número de médicos nos centros mais desenvolvidos 
e os que se dispõem a trabalhar nos lugares mais dis-
tantes e pobres. 

O problema é de grande complexidade e depen-
de muito mais de medidas executivas do que legislati-
vas. No entanto o Congresso Nacional não foge, nem 
pode fugir, à responsabilidade nessa questão maior. 
São muitas as matérias em debate no Parlamento e 
as medidas que tomamos irão, pouco a pouco, surtin-
do algum efeito.

A Campanha da Fraternidade propõe duas li-
nhas de ação:

“a. articular o tema saúde com a alimen-
tação; a educação; o trabalho; a remuneração; 
a promoção da mulher, da criança, da ecologia, 
do meio ambiente etc;

b. a preocupação com as ações de pro-
moção da saúde e defesa da vida, que respon-
dem a necessidades imediatas das pessoas, 
das coletividades e das relações interpesso-
ais. No entanto, que estas ações contribuam 
para a construção de políticas públicas e de 
projetos de desenvolvimento nacional, local e 
paroquial, calcada em valores como: a igual-
dade, a solidariedade, a justiça, a democracia, 
a qualidade de vida e a participação cidadã.”

Quatro pontos fundamentais são objeto de des-
taque pela Campanha da Fraternidade: a redução da 
mortalidade infantil, a melhoria da saúde materna, o 
combate a epidemias e doenças, e a garantia de sus-
tentabilidade ambiental. São pontos tirados das Me-

tas do Milênio, e, portanto, que deveriam ser atingidas 
em 2015. Façamos todos um esforço para que isso se 
torne realidade.

Mas o mais necessário, a meu ver, é mudar a 
regra de que os atendimentos dos serviços de saúde 
pública e de saúde privada estão muito distantes em 
qualidade. Temos exemplos do contrário disso em ins-
tituições modelares, como a Rede Sarah, que fornece 
a milhões de brasileiros um serviço de excelência no 
tratamento de problemas de locomoção e é hoje um 
centro mundial de referência no conhecimento do cé-
rebro humano. Mas precisamos que esta não seja uma 
exceção que confirma a regra.

A Campanha da Fraternidade de 2012, se es-
tendendo por todas as paróquias do Brasil e levando 
a autoridade moral da Igreja Católica, será um mo-
mento decisivo na consciência nacional em relação 
à saúde pública. A ela não bastam palavras de lou-
vor, mas sim a nossa adesão a essa grande causa 
humana.  (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Concedo a palavra ao Senador Ricardo Ferra-
ço, primeiro subscritor desse requerimento.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente do Senado da República, Senador 
José Sarney; Padre Luiz Carlos, Secretário Executivo 
da Campanha da Fraternidade, representando insti-
tucionalmente a Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil; Professor Carlos Mathias, nosso Vice-Reitor da 
Unilegis e ex-Ministro do Superior Tribunal de Justiça; 
Srªs Senadores; Srs. Senadores, estamos aqui reuni-
dos, mais uma vez, Sr. Presidente, para acolhermos, 
para solenizarmos o lançamento da Campanha da 
Fraternidade em 2012, com o tema “Fraternidade e 
Saúde Pública”, na antevéspera de uma campanha 
que, em 2012, fará 50 anos de uma caminhada muito 
exitosa e vitoriosa por tudo que tem representado, por 
sua capacidade, por sua capilaridade em nosso País, 
movendo mentes, movendo corações, sensibilizando 
e comprometendo, a cada ano, um número maior de 
brasileiros por esse tema tão caro a todos nós. Esse 
tema confirma a sensibilidade social e a fidelidade da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil aos valores 
humanos e cristãos de igualdade, ética, justiça, liber-
dade e solidariedade e revela o compromisso da Igreja 
Católica com a plena cidadania, com a transformação 
de estruturas sociais e políticas injustas e com o resga-
te da enorme dívida que o Brasil ainda tem junto aos 
mais desfavorecidos, excluídos e oprimidos.

Esse compromisso é renovado a cada ano em 
campanhas memoráveis em defesa da Amazônia, 
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dos povos indígenas e da preservação da água e do 
meio ambiente, como exemplo. São campanhas que, 
em quase meio século, já expuseram as mazelas da 
segurança pública e da questão fundiária, a tragédia 
das drogas em nossa sociedade, da falta de moradias, 
o drama do desemprego e da fome.

O convite à ação e à reflexão é dirigido não ape-
nas à comunidade católica, mas a todos os cristãos.

Fraternidade pressupõe amor ao próximo, mas 
também pressupõe união. Como conceito religioso, 
baseia-se no princípio de que somos todos irmãos, 
criados à imagem e semelhança de Deus. Mas frater-
nidade também pode ser entendida como um conceito 
político. Ao lado da liberdade e da igualdade, é um dos 
princípios básicos da doutrina dos direitos humanos. É 
um dos pilares para a construção de um edifício social 
justo e democrático.

Daí a força política e a amplitude da Campanha 
da Fraternidade, multiplicada ao longo do ano em cada 
paróquia, em cada atividade pastoral e evangelizadora 
em todo o País.

Refletir e agir sobre a realidade da saúde públi-
ca no Brasil é refletir e agir para transformar um sis-
tema marcado pela precariedade, por longas filas de 
espera, por um atendimento muitas vezes desumano. 
É lutar para amenizar a dor de milhões de brasileiros 
que sofrem com a falta de vagas, de equipamentos e 
remédios nas unidades públicas de saúde. É tentar en-
contrar saídas, soluções, alternativas, caminhos para 
a difícil situação em que se encontra a saúde indíge-
na, a saúde dos quilombolas e da população que vive 
nas regiões mais isoladas, seja nas grandes cidades, 
seja no campo, no interior do nosso País, pois esse é 
um desafio ímpar, um desafio cujo objetivo central é 
proteger o que temos de mais precioso: a vida.

As soluções não são fáceis, sabemos bem. Um 
passo importante foi dado na Constituição de 1988, 
quando o Brasil assumiu a saúde como um dever do 
Estado e um direito do cidadão.

Os avanços conquistados a partir da implemen-
tação do SUS, 21 anos atrás, são inegáveis. Entre 
eles, o Programa Saúde da Família, a redução da 
mortalidade infantil em mais de 60% e a excelência 
dos programas de vacinação e de controle da Aids. 
Hoje, mais de 145 milhões de brasileiros têm no SUS 
a única opção para buscar atendimento médico e hos-
pitalar, de simples consultas e exames laboratoriais a 
transplantes de órgãos.

Mas é impossível garantir a qualidade de um sis-
tema de saúde dessa dimensão e dessa complexida-
de com investimentos da ordem de 3,5% do Produto 
Interno Bruto brasileiro, que resume o conjunto das 

riquezas que o nosso País produz. Esses investimen-
tos chegam a pelo menos 6,5% do PIB em outros pa-
íses com sistemas universais de saúde, como o Reino 
Unido e o Canadá.

Dados recentes mostram que são as famílias e 
os planos privados que bancam 56% dos gastos anu-
ais com saúde no Brasil; o poder público, aí incluídos 
os três níveis de governo, respondem por apenas 44% 
dos investimentos.

Num ranking feito pela Organização Mundial da 
Saúde, o Brasil, que é a sexta economia do Planeta, 
fica abaixo de outros 71 países no quesito investimento 
público em saúde. A cada ano, gastamos, em média, 
US$317 por habitante, 20 vezes menos que a campeã 
Noruega. Na América do Sul, perdemos para Argen-
tina, Uruguai e Chile.

É preciso destacar também a carga excessiva so-
bre Estados e Municípios no custeio do nosso sistema 
público de saúde. Enquanto Estados 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 
do Produto Interno Bruto.

Hoje, a União não investe mais que 7% de sua 
receita em atendimento médico e hospitalar.

Vale lembrar que, nos anos 90, a União contribuía 
com 75% a 80% de todos os recursos que financia-
vam o Sistema Único de Saúde. Hoje, contribui com 
menos da metade: 43%. A conta vem pesando mais 
e mais sobre as costas dos Estados, que respondem 
por 27% dos gastos com saúde pública, e dos Muni-
cípios, que bancam 30%.

Eu trago o meu testemunho pessoal. Tive a oportu-
nidade de ser Vice-Governador ao lado do Governador 
Paulo Hartung, do meu queridíssimo Estado do Espí-
rito Santo. Quando chegamos ao governo, em 2003, 
o Governo Federal financiava, aproximadamente, dois 
terços da saúde pública em nosso Estado; e os capixa-
bas, um terço. Ao final do nosso governo, essa curva 
se inverteu: os capixabas já financiavam dois terços; 
e a União, o Governo Federal, um terço.

Quero crer que essa não seja apenas a realida-
de do meu Estado, mas a realidade do conjunto dos 
Estados federados.

Esse desequilíbrio é ainda mais injusto se con-
sideramos a crescente concentração das receitas tri-
butárias em torno da União.

Por isso, a necessidade de reabrirmos a discus-
são sobre o subfinanciamento da saúde e a fixação de 
um percentual mínimo de gastos por parte da União.

Essa discussão – convém frisar – está longe de 
ter sido encerrada com a regulamentação da Emenda 
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29 e a edição da Lei Complementar 141, em janeiro 
passado.

Aliás, já se encontram nesta Casa outras propos-
tas, inclusive uma de minha autoria, fixando um mínimo 
de 10% das receitas correntes brutas da União para 
gastos com saúde, ou seja, dando à União o mesmo 
nível de responsabilidade que têm Estados e Municí-
pios, porque, com a vinculação em razão do PIB, se 
considerarmos a sua evolução de 2,7 em 2011, tere-
mos poucos recursos adicionais para que possamos 
ampliar o Sistema Único de Saúde.

Essa é uma luta histórica que precisa ser resga-
tada com maior celeridade.

Temos a obrigação, ainda, de questionar o cor-
te de R$5 bilhões no Orçamento da Saúde – ques-
tionamento, inclusive, levantado por Dom Raymundo 
Damasceno Assis, durante o lançamento nacional da 
Campanha da Fraternidade.

É claro que de nada adianta multiplicar os in-
vestimentos no setor sem uma melhora significativa 
na administração desses recursos. É preciso estan-
car os desvios e os desperdícios, controlar melhor os 
gastos, racionalizar processos, ter e cobrar metas de 
médio e longo prazo.

Repito o que já disse tantas vezes nesta Casa: 
sem uma gestão eficiente, sem uma gestão profissio-
nal, estaremos apenas enxugando gelo, não importa 
o volume de recursos destinados ao Sistema Único 
de Saúde.

Srªs e Srs. Senadores, visitantes que nos hon-
ram aqui com suas presenças, o grande mérito da 
Campanha da Fraternidade é envolver toda a socie-
dade nesse debate. É deixar claro que a melhoria do 
sistema público de saúde não é um problema ape-
nas do Governo, não é um problema que se resume 
à esfera política.

Durante o lançamento da campanha, um gestor 
da Pastoral da Criança, essa entidade formidável, que 
merece o respeito e a admiração de todos nós por 
tudo que tem representado, ao longo desses anos, na 
mobilização da sociedade – e aqui guardando sempre 
nossa homenagem à querida doutora Zilda Arns –, pois 
esse gestor deu um recado da maior importância: os 
conselhos municipais de saúde precisam funcionar 
de forma plena e efetiva e com participação popular.

Levantamento da Pastoral indica que os conselhos 
com apoio popular têm muito mais poder para fiscalizar 
e defender propostas de melhorias do sistema público 
de saúde, exercendo sobre os representantes popu-
lares o necessário controle social de seus mandatos, 
porque mandatos não são propriedades particulares de 
quem os exerce, mas uma procuração que se recebe 

da população para que se possa agir naquele tempo 
determinado. E se faz de fundamental importância 
ampliarmos não só o controle social, mas as formas 
de democracia direta em nosso País.

Também queremos ressaltar aqui o trabalho da 
Pastoral da Saúde, que, há 25 anos, vem fazendo um 
trabalho maravilhoso de prevenção e promoção da saú-
de em hospitais, asilos, escolas, creches, associações 
de bairro, sindicatos e conselhos de saúde. Certamen-
te, cada um de nós, dentro dos nossos limites, das 
nossas potencialidades tem muito que oferecer para 
a construção de um sistema mais eficiente de saúde 
pública em nosso País, por meio de nossa atuação 
política, de um trabalho voluntário ou pastoral, seja, 
enfim, por nossa solidariedade para com os enfermos, 
que, como bem ressaltou o Papa Bento XVI, muitas 
vezes sofrem mais pela solidão e pelo abandono do 
que pela doença.

Que a mensagem da Campanha da Fraternidade 
cale fundo em cada um de nós, que ela lance novas 
luzes para um Brasil mais digno e mais humano, e que 
a saúde, como diz o lema da Campanha, realmente 
se difunda sobre a Terra. Vida longa à Campanha da 
Fraternidade!

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

– AP) – Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Ca-
valcanti pela Liderança do PTB e passo a Presidência 
ao Senador Ricardo Ferraço, primeiro signatário do Re-
querimento, para coordenar a sessão que ele requereu.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente 
Senador, José Sarney, que, neste momento, passa a 
presidência dos trabalhos ao Senador Ricardo Ferraço, 
que é o primeiro subscritor do requerimento que ense-
jou esta reunião hoje, aqui, uma sessão especial, muito 
justa, em homenagem à Campanha da Fraternidade 
da CNBB; cumprimento, também, o Revmº Pe. Luiz 
Carlos Dias, que aqui está representando a CNBB; o 
Vice-Reitor acadêmico da Universidade do Legislativo, 
Unilegis, o Sr. Carlos Matias; quero, também, cumpri-
mentando os Senadores e Senadoras aqui presentes, 
fazer referência à presença aqui no nosso Plenário do 
Dr. Benedito Ballouk, Grão-Mestre de Honra e atual 
Grão-Mestre Adjunto do Grande Oriente do Estado 
de São Paulo; direi inicialmente que quando vi o lan-
çamento dessa campanha, Padre Luiz Carlos, como 
médico, eu me senti muito feliz, porque é lamentável 
constatar a situação da saúde pública no País. Aliás, 
a reportagem que saiu ontem no Fantástico mostra se 
não a maior, pelo menos a maior causa da situação 
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da saúde pública estar do jeito que está. E eu não te-
nho nenhuma preocupação de errar no diagnóstico, 
falando aqui no cacoete médico, de que realmente é 
preciso primeiro combater a corrupção que se faz com 
dinheiro que vai para a saúde, que como foi dito na 
reportagem do Fantástico, que eu disse várias vezes 
em pronunciamentos aqui, é como matar as pessoas. 
Ou no mínimo impedir que as pessoas tenham trata-
mento e possam ter saúde. 

Realmente, o lema dessa campanha não pode-
ria ser mais feliz, que é justamente “Que a saúde se 
difunda sobre a terra”. E a saúde pública, o nome está 
dizendo, é a saúde do povo, é a saúde daquele pobre 
que precisa ter uma consulta, de ter um procedimento, 
de ter uma cirurgia e não tem. Isso é de norte a sul, 
de leste a oeste deste País; escândalos toda hora. A 
reportagem do Fantástico ontem foi no Rio de Janei-
ro. Mas lá no meu Estado de Roraima, recentemente, 
houve uma operação, fruto de uma investigação do 
Ministério Público Estadual e Federal em que a Polícia 
Federal prendeu algumas pessoas e só na preliminar 
conseguiu se constatar um roubo de R$30 milhões da 
saúde. E onde? Em compra de medicamentos prestes 
a vencer; de material de consumo que faziam de conta 
que compravam, só no papel, e não compravam. Então 
realmente é muito triste. 

Mas, por outro lado, me animo, porque, como 
médico, aprendi a não perder a fé e nem a esperança 
diante de um doente que às vezes está desengana-
do. Até porque quem tem fé, até o doente que tem fé, 
reage melhor às doenças do que aquele que não tem 
fé. E muitas vezes uma doença que se prolonga, como 
nós chamamos, uma doença crônica, mina às vezes 
até a fé das pessoas. 

Agora, quando o povo toma conhecimento, como 
disse o Senador Sarney, e aqui é bom que se diga, o 
Brasil tem mais médicos do que o mínimo recomen-
dado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 
um médico para cada 1.000 habitantes. E onde estão 
os médicos? Nas grandes capitais, nos grandes cen-
tros e em algumas cidades de porte médio. Por quê? 
Porque o médico tem medo até de ir para um Muni-
cípio do interior, onde não tenha estrutura, não tenha 
nenhum tipo de condição de trabalho, e aí ele não só 
vai desaprender como vai colocar em risco a vida de 
muitas pessoas. 

Então é preciso inverter essa ordem, não só no 
aspecto, como até já existe hoje, em que se paga mais 
para quem vai para um Município onde não tem mé-
dico, mas investir em dar estrutura, descentralizar as 
estruturas de saúde, os centros de excelência da saú-
de no Brasil para os lugares mais distantes também. 

Eu acho que uma grande mobilização da socieda-
de, tanto no que tange a exigir de fato que se cumpra 
a Constituição, porque na Constituição está dito que 
é direito do cidadão e dever do Estado dar assistência 
à saúde a todos. 

O Brasil é talvez o único País que tem um sis-
tema universal de atendimento. A formatação é linda. 
O SUS, na sua concepção – eu tenho a felicidade de 
ter sido constituinte, quando se começou justamente 
essa ideia, e de ter apoiado como apoio – não é mal. O 
mal está na corrupção e na má administração. Agora, 
a sociedade não pode ficar assistindo a esses fatos 
acontecerem, se repetirem, virarem rotina, pessoas 
internadas nos corredores dos hospitais, pessoas em 
UTIs sucateadas, morrendo, porque o médico não é 
Deus, não pode fazer milagre, ele faz o que ele pode 
realmente fazer. 

Quero, portanto, cumprimentar a CNBB por esta 
campanha que, sem desmerecer as outras, é uma 
campanha de alta relevância para o País. Porque se 
falarmos de educação, de produção, de eliminação das 
desigualdades, estando a pessoa doente, ela sequer se 
motiva, ela sequer vai estudar, ela sequer vai trabalhar. 

Então, depois do dom mais importante que Deus 
nos deu, que é a vida, a saúde é o mais importante 
bem que a pessoa pode ter. 

Tive um amigo que, infelizmente, logo que surgiu 
essa doença no mundo, contraiu AIDS. Era rico e me 
disse: “Meu dinheiro não pode comprar minha saúde.” 
Naquela época sequer tínhamos os medicamentos que 
temos hoje, que dão sobrevida relativamente grande a 
quem contrai essa doença. Mas, não é só essa doen-
ça, são várias, aliás, doenças negligenciadas e anti-
gas, como por exemplo, a tuberculose. Na Amazônia, 
de onde sou, no meu Estado de Roraima, não vemos, 
por exemplo, nas comunidades indígenas, nenhuma 
assistência médica. Há índias que morrem no primeiro 
parto, crianças que morrem de uma doença banal. Isso 
se repete em todas as camadas. Quanto mais pobre 
a região, pior a situação. Mas isso não quer dizer, por 
exemplo, que em São Paulo não haja Municípios em 
que não há médicos. Tenho esse levantamento. Infe-
lizmente, até em São Paulo – onde está a excelência 
da Medicina – há Municípios sem médicos. 

Aí apresentei um projeto, que não andou – não 
me perguntem por que – que diz o seguinte: o médico, 
ao se graduar, teria de prestar dois anos de serviço 
aos Municípios onde a proporção de um profissional 
para mil não fosse atingida. Com isso ele ganharia – 
como, aliás, ganha hoje – mais, além de contar ponto 
para a sua residência, para a sua especialização fu-
tura. Seria o que chamo de pós-graduação em Brasil 
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e pós-graduação em sentir, de fato, aqueles que mais 
precisam da atenção do médico. 

Então, quero dizer, quando me referi à presença 
do Dr. Benedito Ballouk, que é o Grão-Mestre Adjunto 
de São Paulo, é que todas as instituições, independen-
temente de posições, deviam engajar-se nessa cam-
panha da CNBB, todas. As religiões, a Maçonaria, o 
Rotary, o Lions, todo mundo, e nós, aqui do Congresso, 
Senador Ferraço – V. Exª que está presidindo agora – 
deveríamos fazer uma comissão especial para juntar 
todas as propostas que existem para resolver o proble-
ma da saúde e imediatamente aprovar uma legislação 
que poderíamos chamar de estatuto da saúde, até para 
que realmente nós mudássemos, puséssemos um fim 
a essa triste realidade que, tantos lamentam, repete-
-se todo dia e não há uma solução. 

E eu quero, ao encerrar, dizer que nós temos um 
grande Ministro da Saúde hoje em dia, sem desme-
recer os que passaram. Mas é um homem realmente 
capacitado, vocacionado; temos uma Presidente da 
República que tem como seu lema eliminar a pobre-
za. Ora, o que é pior na pobreza? É a falta de saúde. 
Então não adianta, por exemplo, distribuirmos certas 
ações sociais para os pobres se não dermos aos po-
bres a condição de ter saúde. 

Então, entendo que é chegado o momento, até 
pela pressão da sociedade, que a CNBB está enca-
beçando, de, de fato, o Congresso, e aqui leiam-se 
Câmara e Senado, fazer uma comissão conjunta para, 
num tempo rápido, este ano, que é o ano da campa-
nha, aprovarmos uma legislação que seja duradoura, 
que não fique amanhã sendo remendada e atrasada, 
e de tirar da cabeça que o único problema da saúde 
é a falta de recursos.

Aliás, as coisas estão bem nítidas. E aquele pro-
grama do Fantástico de ontem mostrou até o mecanis-
mo como as coisas funcionam, na questão da alimen-
tação dos hospitais, na questão da coleta de lixo, na 
questão da venda de equipamentos, de medicamentos, 
e tudo. Então, a corrupção é a maior doença do setor 
saúde. A má administração, a segunda; e a terceira, 
com certeza, é a falta de atenção da sociedade e do 
Congresso para por fim a essas coisas que estão 
diagnosticadas. Eu aprendi em Medicina que a coisa 
mais difícil é fazer o diagnóstico. Feito o diagnóstico, 
o tratamento tem, ou de um jeito, ou de outro. Ou com 
simples medicação ou com intervenção cirúrgica. E eu 
acho que está na hora de se fazer uma intervenção 
cirúrgica radical na questão da saúde no Brasil. 

Portanto, encerro dando os meus parabéns à 
Confederação Nacional dos Bispos no Brasil, mas, ao 
mesmo tempo, concitando todas as instituições que 

representam os diversos setores da sociedade a se 
engajarem profundamente nessa campanha, porque 
não é possível mais, entra ano, sai ano, ficarmos ven-
do a coisa piorar. 

E eu até quero fazer aqui um registro também. 
Eu, como médico, votei pela extinção da CPMF porque, 
embora tenha sido uma ideia brilhante do ex-ministro 
da Saúde, Dr. Adib Jatene, o que se viu em 14 anos 
de vigência da CPMF foi o Sistema Único de Saúde 
piorar. Só piorar. Depois começou a se desviar, no 
sentido não de roubo, o dinheiro da CPMF para outras 
atividades, até para fazer caixa para o Governo. En-
tão, não é possível realmente termos o diagnóstico e 
não encontrarmos a cura para que todos tenham sim, 
principalmente os mais pobres, porque os mais ricos 
podem pagar bons planos de saúde ou até hospitais 
e médicos particulares, mas os mais pobres não têm 
essa opção.

Encerro repetindo os meus parabéns à CNBB 
e convocando as demais instituições a se engajarem 
nesse grande movimento, e que este ano de 2012 
seja realmente o ano em que a saúde no Brasil vai 
ser corrigida.

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Mozarildo Ca-
valcanti, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Ricardo Ferraço.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – Agradeço ao eminente Senador Mo-
zarildo Cavalcanti.

Registro, entre nós, a presença do Dr. José Eval-
do Gonçalo, representando aqui o nosso Ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha.

Passo a palavra ao Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Ilustre Sr. Presidente, ilustres representantes na Mesa, 
distintas autoridades, Senhoras e Senhores, na entrega 
do Oscar deste ano, Christofer Plummer, laureado, aos 
82 anos, como o melhor ator coadjuvante, dirigiu-se 
primeiramente à estatueta que acabara de receber e 
disse: “Você é dois anos apenas mais velha do que eu”.

Talvez eu também pudesse começar este meu 
discurso, igualmente aos 82 anos, falando ao símbolo 
da Campanha da Fraternidade. Diria eu: “Apesar de 
você já estar beirando meio século de existência, eu 
já estava em alguma tribuna quando você foi criada”.

Era 1964 e eu ocupava a tribuna da Assembleia 
Legislativa do meu Estado, o Rio Grande do Sul. Creio 
ser desnecessário qualquer comentário sobre os meus 
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discursos daquele ano. A história é conhecida e, quei-
ra Deus, não seja repetida. É bem verdade que, nos 
primeiros anos, a Campanha da Fraternidade teve 
como tema e como lema assuntos mais ligados à sua 
atuação apostólica, ainda não diretamente ligados às 
questões políticas e às questões sociais da comunida-
de, que naquele momento foi coberta pelo manto nada 
sagrado da escuridão e do silêncio que veio em 64.

Mas não há como desligar, evidentemente, o 
apostolado de qualquer outro lema ou tema. Afinal, foi 
o próprio Cristo quem nos deixou, por meio de uma de 
suas primeiras mensagens, o que poderia se constituir, 
quem sabe, na referência maior de todas as Campa-
nhas da Fraternidade nestas quase cinco décadas: “Eu 
vim para que todos tenham vida, e tenham vida em 
abundância”. Vida, portanto, na sua plenitude.

Quando a campanha da legalidade – desculpe-
-me, Sr. Presidente, a campanha da legalidade foi ou-
tra, foi dois anos antes, quando a gente tentou evitar 
o golpe e não conseguiu –, quando a Campanha da 
Fraternidade começou, eu também estava, certamente, 
em alguma igreja. Aí, não importa qual, porque todas 
elas professam a mesma fé de que somos imagem 
e semelhança do Criador. A mesma solidariedade, a 
mesma fraternidade. Portanto, o meu caminho foi tra-
çado e sedimentado pela fé e pela política, desde o 
início da minha travessia terrena.

Muito mais do que para louvar esta nova Cam-
panha da Fraternidade, o importante desta sessão 
especial convocada por V. Exª, querido Presidente, é 
relembrar que não se faz política sem fé. E que a expe-
riência tem demonstrado que nem sempre a fé remove 
as montanhas da omissão política.

Aliás, eu não me lembro, nesta minha trajetória, 
de algum momento em que a fé e a política tenham 
se distanciado tanto. Daí, passados quase cinqüenta 
anos depois daquela primeira campanha, a fraternida-
de ainda é um sonho a ser realizado. Quando a fé a 
política caminharem efetivamente juntas, talvez nem 
mais necessitemos de campanhas pela fraternidade. 
Aí, sim, as campanhas seriam, de fato, da fraternida-
de, como louvor, e não como súplica.

Se somos todos irmãos, a fraternidade passa a 
ser uma redundância. Mas o que ainda falta para que 
a irmandade seja, de fato, sinônimo de fraternidade é 
uma das definições do “ser fraterno”, do nosso mais 
famoso dicionário: é ter “amor ao próximo”. É ter “har-
monia; é ter paz; é ter concórdia”.

Quem sabe possamos imaginar até mesmo uma 
contradição, quando refletimos sobre a importância 
da compaixão na verdadeira fraternidade. A compai-
xão é uma das nossas mais sublimes virtudes, mas o 

ser verdadeiramente fraterno deveria ir muito além de 
qualquer definição que signifique “pesar, que em nós 
desperta a infelicidade, a dor, o mal de outrem”; ou 
“piedade, pena, dó, condolência”. Daí, a política não 
deve se mover, única ou principalmente, pelo “pesar”, 
mas pelo direito de ser verdadeiramente humano. O 
direito à vida. Repito: o direito à vida, em abundância.

Eu não devo, tão somente, ter compaixão do 
meu irmão, ou ter pesar pela sua infelicidade e pela 
sua dor. Eu devo é lutar para que ele tenha todos os 
direitos como ser humano e como cidadão. À vida – 
repito – na sua plenitude.

Daí, a fé. Daí, a verdadeira fraternidade. Daí, a 
política. A política como habilidade no trato das relações 
humanas, com vista à obtenção da plenitude da vida.

É assim que eu vejo o tratamento dado pela 
CNBB no tema da Campanha da Fraternidade deste 
ano: “Fraternidade e Saúde Pública”. Nos passos da 
Conferência Episcopal Latino-Americana, considera 
a saúde não apenas como ausência de doença, mas 
como ”um processo harmonioso de bem-estar físico, 
psíquico, social e espiritual”.

Eu já disse em outro momento que a CCBB te-
ria que recorrer à repetição, tamanhos são os proble-
mas brasileiros e tão tímidas as soluções para eles. 
A questão da saúde, por exemplo, já foi lema e tema, 
diretamente, da Campanha de 1981, com “saúde para 
todos”; e de 1984, no contexto “para que todos tenham 
vida” e fundamentada na citação bíblica “pois eu es-
tava com fome, e me destes de comer; ...doente, e 
cuidastes de mim”.

Trinta anos se passaram, e a CNBB tem que re-
correr, novamente, ao lema “que a saúde se difunda 
sobre a terra”, buscando atingir o objetivo geral de 
“refletir sobre a realidade da saúde no Brasil, em vista 
a uma vida saudável, suscitando e espírito fraterno e 
comunitário das pessoas na atenção aos enfermos e 
mobilizar por melhoria no sistema público de saúde”.

Hoje, uma visita a um hospital público, principal-
mente nos maiores centros urbanos, nos mostra cenas 
de um verdadeiro campo de guerra. Muitas vezes, em 
um mesmo corredor, a lista completa da Classificação 
Internacional de Doenças Transmissíveis, não raras 
vezes. O que se ouve ali são gemidos de dor. O que 
se vê ali é o mais doloroso desrespeito à dignidade 
humana. Ali, não há vida na sua plenitude.

Não imagino faltar solidariedade de quem quer 
que seja àqueles fiapos de vida. Naqueles corredores 
que mais parecem ser de morte, não falta, também, a 
fé. Falta, porém, a política e a ética.

A política sim, ela parece estar longe de qual-
quer sentimento de solidariedade e de fraternidade. A 
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política se afastou do coletivo, movida por interesses 
individuais, sob o comando do mercado.

A saúde, por exemplo, está muito mais perto de 
um negócio do que do sacerdócio. Não consigo ver 
fraternidade no tratamento político àqueles mesmos 
seres humanos dos corredores hospitalares, embora 
todos nós tenhamos sido gerados, não importa as dife-
renças de cor, de credo e de posição social, à mesma 
imagem e semelhança do Criador.

O Brasil possui, hoje, os mecanismos mais so-
fisticados da tecnologia de ponta para a arrecadação 
de tributos. Mas está longe, muito longe, da melhor 
maneira de gastá-los.

Eu fico imaginando que o dinheiro que falta para 
as necessidades mais básicas para curar a dor do cor-
po e da alma é o mesmo que se esvai pelos ralos da 
corrupção na política. E aquela mesma máquina de 
arrecadação, tão sofisticada, é capaz de rastrear todos 
os eventuais deslizes tributários de muitos, mas não 
é suficiente para recuperar o que foi surrupiado pela 
ação corrupta de poucos.

Aliás, cá entre nós, não há quadro mais desolador 
do que o escancarado ao mundo no programa Fantás-
tico deste domingo. E, a propósito, na saúde pública! 
Lá fora, explícitas, a dor e a tristeza, estampadas nos 
rostos de quem, muitas vezes, está por um fiapo de 
vida. Lá dentro, entre quatro paredes, o deboche de 
quem parece não ter mais, nem mesmo, um fiapo de 
ética. Nem de humanidade. São imunes à dor alheia. 
Estão longe da fraternidade.

“É assim que funciona”, disse uma ontem no pro-
grama de televisão. “É assim que funciona”. E disse 
mais: “É a ética do mercado”. No meio das vigarices, 
com tantas roubalheiras, 10%, 15%, 20% um diz: “É 
assim que funciona.” E outro responde: “É a ética do 
mercado.” Vinte por cento de roubalheira. É assim que 
funciona a ética do mercado, juntaria eu os dois. O lu-
cro, não importa se à custa da dor.

E o pior é que o quadro do Fantástico não conse-
guiu disfarçar o fato de que, embora fossem situações 
que levariam a uma soma considerável de recursos 
desviados das suas nobres funções, tudo indicava se 
tratar de uma “raia miúda”, de verdadeiro amadorismo.

Se aquele quadro do Fantástico mostrou o per-
centual da roubalheira em questões de contratação 
de mão de obra, em questões de limpeza, verbas 
grandes, mas insignificantes em relação à corrupção, 
imagine-se a corrupção profissional, nos bastidores 
dos grandes projetos públicos, nas privatizações, nas 
vultosas concessões, nas empreiteiras de obras que 
estão por aí, nas “tenebrosas transações”, diria o po-
eta na sua música.

É que, embora a fé permaneça fraterna à ética, 
a política tem sido gêmea da impunidade.

Se a política bebesse na fonte das Campanhas da 
Fraternidade, não haveria tanta necessidade de cam-
panhas pela fraternidade. Elas não teriam chegado a 
tantas décadas. E nem seriam necessárias repetições 
de temas e de lemas.

Se a política se movesse, realmente, pela fraterni-
dade, perderiam sentido os objetivos das Campanhas, 
por desnecessidade. Recursos financeiros não faltam, 
como não é difícil demonstrar. Os desvãos estão nas 
páginas diárias de todos os jornais. Que não deveriam 
permanecer nos cadernos de política, e, sim, condu-
zidos para os de polícia.

Os setores que tratam da ética, da moralização 
da coisa pública, que tratam da fiscalização de como 
funciona a política administrativa em vários países, di-
zem: “O Brasil é um campeão na corrupção”. No Brasil, 
35% do Orçamento é desperdiçado na anarquia da or-
ganização, na anarquia de funcionar a desorganização 
da execução, e na roubalheira da corrupção. Anarquia 
administrativa, uma federação que não existe na reali-
dade, um pacto federativo que esmaga os Municípios. 
Do outro lado, a corrupção generalizada: 35%!

Imagine como seriam diferentes as coisas neste 
País, evitada a corrupção. 

Vale dizer que não há discurso, seja ele de ple-
nário ou como justificativa de projetos executivos, que 
não seja embalado pela essência da fraternidade. A 
mesma essência que foge quando nos debruçamos 
ante a prática de cada governo.

É por isso que eu reitero a minha proposta de 
que os documentos-base de todas as Campanhas da 
Fraternidade, ou pela fraternidade, de tão profundos, 
sirvam de base para os próximos planos de governo, 
em todos os níveis. E de cada discurso, não somente 
os de sessões especiais como esta, convocada para 
louvar, ou para suplicar, a fraternidade.

Faço, inclusive, uma sugestão à CNBB: que, na 
passagem dos cinquenta anos desta feliz e ainda ne-
cessária iniciativa, se faça uma compilação de todos 
esses documentos-base, desde o seu primeiro, e que 
a remeta aos governos, aos legislativos e ao judiciário. 
E que se proponha um amplo debate sobre suas refle-
xões e suas propostas. E que, desse mesmo debate, 
floresçam propostas executivas e projetos de lei. E que 
eles se viabilizem como de iniciativa popular, de fora 
para dentro, porque nada se pode esperar de dentro 
para fora, na atual política brasileira.

Se a política não vem à fé, que a fé se encaminhe 
em direção à política.
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Reitero, também, a orientação desse mesmo do-
cumento, já proposta por mim na sessão especial da 
última Campanha: que os respectivos temas e lemas 
se juntem em dois grupos.

O primeiro, no campo das consequências, a partir 
da Campanha de 1995: “A Fraternidade e os Excluí-
dos”. O outro, na junção das Campanhas de 1996 e 
2010: “Fraternidade e Política” e “Economia e Vida” – 
buscar, portanto, as causas das nossas maiores ma-
zelas na economia e na política, para que se propicie 
vida em abundância e na plenitude para os excluídos, 
excluídos da saúde, da educação, da segurança, da 
cidadania e de todos os outros temas e lemas de tan-
tas Campanhas da Fraternidade.

As Igrejas têm papel fundamental neste momen-
to da nossa história. De fora para dentro, a população 
acendeu o holofote da esperança e tem iluminado co-
rações e mentes para uma profunda mudança no modo 
de fazer política no Brasil. Mas esse mesmo holofote 
tem que ser, constantemente, recarregado em suas 
energias, sob pena da política voltar ou permanecer 
na penumbra das coxias.

Nesse caso, o preço da fraternidade é a eterna 
vigilância. As Igrejas, com seu poder de comunhão, 
podem, elas mesmas, contribuir para que a política 
caminhe no sentido dos objetivos das Campanhas da 
Fraternidade. Manter vivo esse debate significa, tal-
vez, o único caminho para que os temas levantados 
pela Igreja se transformem em lemas para a Política.

Nos discursos, a fé e a política andam de mãos 
dadas, fraternas. Na prática, ainda necessitam de mui-
tas Campanhas.

Lembrando que a cruz, símbolo maior da cristan-
dade, tem dois madeiros, um vertical e outro horizontal, 
reitero o que já disse, um dia: “Essa é a grande opor-
tunidade de construirmos um novo tempo, alicerçado 
nos mais nobres valores da fraternidade, da cidadania 
e da soberania. Fé e política não se resumem a cate-
drais e gabinetes. Não se deve orar de frente para os 
altares e de costas para o povo; nem realizar a política 
de gabinete, longe do povo e de costas para Deus”. A 
verdadeira fraternidade, como nos mesmos madeiros 
da cruz, vertical e horizontal, junta Deus e povo, fé e 
política. Olhando, agora, para essa mesma cruz, dirí-
amos nós, em comunhão: “dois mil anos se passaram 
e nós ainda continuamos buscando a verdadeira fra-
ternidade”, para que todos tenham vida, e a tenham 
em abundância, na sua plenitude.

Eu apenas encerro, Sr. Presidente, dizendo: será 
que aquele programa de televisão de ontem vai ficar 
assim? Será que a consequência mais ou menos certa 
será o jornalista que entrou no hospital, apresentando-

-se como funcionário do hospital, acabar sendo con-
denado por ter praticado um ato ilegal? Ele não podia. 
Ele fantasiou o fato. Será que é isso que vai acontecer?

Nós já vimos agora, há pouco tempo, provado, 
ultraprovado que o banqueiro ofereceu um milhão para 
o delegado, um milhão, para encerrar o caso, delega-
do esse que, com autorização do juiz, tinha feito essa 
proposta. Páginas e páginas, volumes e volumes de 
uma operação espetacular, que provou a bandalheira 
toda. Se anular, anulou. Aquele ato do juiz mandando 
o delegado fingir que estava fazendo um suborno não 
era ético, não estava certo e, portanto, nada valeu.

Eu olho para o dia de ontem e fico a me pergun-
tar: será que aquele cidadão que fez aquele belíssimo 
trabalho de reportagem e, naquela armação, mostrou 
todo o escândalo, será que a Justiça vai dizer que houve 
fraude? Que ele não era membro do hospital? Que as 
licitações não eram verdadeiras? E vai ficar por isso.

Com a palavra, a Srª Presidente, que tem dado 
demonstrações reais de que quer mudar. Eu já vi muitos 
fatos – mensalão, no caso do Lula, em que apareceu o 
cidadão ali na televisão recebendo a verba da porcen-
tagem e dizendo quanto era a taxa dali para frente –, 
mas como ontem eu nunca tinha visto. Juro por Deus. 
Então, aquela mulher, rindo debochadamente: “Onde 
você quer receber o dinheiro?”. “Pode ser aqui, pode 
ser na Barra da Tijuca, por ser na Floresta”. “E quanto 
é o percentual?”. “Bom, é... É 15%”.

A ética diz que é assim. A ética dos vigaristas 
diz que é assim.

Vai ficar assim, Presidente Dilma? A senhora vai 
permitir que não aconteça nada e que termine o jor-
nalista sendo condenado?

Com a palavra, a Presidente.
Ela está tendo coragem. Talvez diante de um ato 

dessa natureza, da barbárie que aconteceu – eu tive 
vontade de quebrar a televisão de tanta raiva –, tal-
vez diante de um gesto como esse que aconteceu – o 
Brasil inteiro deve estar revoltado – faça-se alguma 
coisa. Eu volto a repetir: aquilo é um trailer do filme, 
aquilo ali é ninharia, é dinheiro de biscate de amado-
res. Imaginem as grandes empreiteiras, imaginem as 
grandes privatizações, imaginem a Vale do Rio Doce, 
uma empresa que hoje está avaliada em US$350 bi-
lhões e que foi privatizada por 1, 2, US$3 bilhões, di-
nheiro dado pelo BNDES.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/

PMDB – ES) – Concedo a palavra ao eminente Sena-
dor da República Alvaro Dias. 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 

MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL362



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 20 07053

Muito obrigado, Senador Presidente Ricardo Ferraço; 
minha saudação ao Secretário Executivo da Campanha 
da Fraternidade de 2012, Revmº Sr. Padre Luiz Car-
los Dias, representando o Presidente da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil, o Eminentíssimo Sr. 
Cardeal Dom Raymundo Damasceno Assis; minha 
saudação ao Vice-Reitor Acadêmico da Universidade 
do Legislativo, Sr. Carlos Mathias, senhoras e senhores 
convidados, Srªs e Srs. Senadores, oportuno home-
nagear aqui, enaltecer e proclamar a importância do 
tema escolhido pela CNBB neste ano, Fraternidade e 
Saúde Pública, e o lema Que a saúde se difunda sobre 
a Terra, tirado do Livro do Eclesiástico. 

E esta sessão coincide com uma matéria bombás-
tica que provocou grande indignação entre as pessoas 
lúcidas deste País, veiculada ontem pela Rede Globo 
de Televisão no programa Fantástico.

Aquilo que se viu certamente não é novidade, 
mas as provas, com imagens e palavras, consagram 
a imoralidade pública existente neste País, sobretudo 
num setor que é de fundamental importância, porque 
a saúde do povo deveria ser a suprema lei: a banaliza-
ção da corrupção fruto da impunidade que grassa no 
País, a complacência das autoridades, a conivência, 
a cumplicidade e a leniência transformando o Brasil 
numa fábrica de grandes escândalos.

É preciso ressuscitar a capacidade de indigna-
ção do povo brasileiro. Talvez este pudesse ser tam-
bém um tema de campanha da fraternidade liderado 
pela CNBB: ressuscitar a capacidade de indignação 
do povo brasileiro.

Há pouco tempo, o Banco Mundial realizou um 
estudo no Brasil e constatou que o grande problema da 
saúde pública brasileira não é falta de recursos e, sim, 
falta de competência, de planejamento, de organiza-
ção e de honestidade, e mostrou desvios de recursos 
públicos que nos assustam.

Recentemente, no ano passado, o Tribunal de 
Contas da União apresentou números estarrecedores. 
Em dois anos, auditando apenas 2,5% dos repasses 
da União a Estados e Municípios, constatou o desvio 
de mais R$600 milhões, fato que nos motivou a colher 
assinaturas para instalação de uma comissão parla-
mentar mista de inquérito no Congresso Nacional.

Eu ouvi o Senador Pedro Simon afirmando acre-
ditar na Presidente da República. Eu aproveito a opor-
tunidade para fazer um apelo a ela: autorize a base 
aliada do Governo a assinar uma comissão parlamentar 
mista de inquérito no Congresso Nacional, para que 
possamos contribuir apresentando um diagnóstico 
completo sobre a realidade da saúde pública, que é 
um caos no nosso País; um diagnóstico que aponte 

os desvios e que responsabilize aqueles que eventu-
almente praticaram ilícitos, desviando recursos públi-
cos, para que se possam apresentar alternativas de 
propostas de solução, quem sabe conferindo ao País 
um modelo de saúde compatível com as necessidades 
e aspirações do povo brasileiro. 

Ora, o que se viu ontem foi o deboche escancara-
do dos corruptos rindo daqueles que pagam impostos, 
sobretudo daqueles que estão amontoados em hospi-
tais públicos, em corredores de hospitais deste País, 
como se não fossem seres humanos, aguardando pela 
assistência que não chega, porque, antes dela, chega 
a morte. É preciso dizer, sim, com a contundência que 
se faz necessária: trata-se de crime hediondo, roubo 
acompanhado de assassinato, porque o dinheiro que 
roubam é causa para a morte de milhares de brasilei-
ros desassistidos neste País!

Enfim, o Congresso Nacional vai ficar em silêncio? 
Aliás, não me refiro a discurso; eu me refiro à ação. O 
Congresso Nacional vai ficar passivo diante dos fatos 
já conhecidos antes, mas mostrados ontem com con-
tundência? Nós não podemos nos omitir.

Senador Ferraço, V. Exª assinou o requerimen-
to que propusemos, no ano passado, para a CPI da 
saúde. Certamente, o momento que estamos vivendo 
agora nos permitirá completar essas assinaturas para 
a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inqué-
rito, que não terá o objetivo de caça às bruxas, mas 
terá o objetivo de apresentar um diagnóstico real da 
situação brasileira.

E não é um ato partidário, não é um ato de opo-
sição; é um ato suprapartidário, porque a saúde pú-
blica é de responsabilidade de todos os governos e 
de muitos partidos: governo da União, governo dos 
Estados, governo dos Municípios, que são adminis-
trados por praticamente todos os partidos existentes 
no País. Então, não é uma ação dirigida com objetivo 
eleitoreiro. O objetivo é atender os apelos da CNBB e 
refletir sobre a realidade da saúde no Brasil em vista 
de uma vida saudável, suscitando o espírito fraterno 
e comunitário das pessoas na atenção aos enfermos, 
mobilizando por melhoria no sistema público de saúde.

O texto-base da CNBB é um estudo denso e que 
merece análise exaustiva. A Igreja quer sensibilizar as 
pessoas sobre a “dura realidade de irmãos e irmãs que 
não têm acesso à assistência de saúde pública condi-
zente com suas necessidades e dignidade”.

O texto-base com lucidez aborda que a saúde 
integral é o que mais se deseja. Há muito tempo, ela 
vem sendo considerada a principal preocupação e 
pauta reivindicatória da população brasileira no campo 
das políticas públicas.
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A vida saudável requer harmonia entre corpo e 
espírito, entre pessoa e ambiente, entre personalidade 
e responsabilidade. Nesse sentido, o Guia Pastoral, en-
tendendo que a saúde é uma condição essencial para 
o desenvolvimento pessoal e comunitário, apresenta 
algumas exigências para sua melhoria: articular o tema 
saúde com a alimentação; a educação; o trabalho; a 
remuneração; a promoção da mulher, da criança, da 
ecologia, do meio ambiente; entre outras.

Trata-se de uma concepção dinâmica e socioe-
conômica da saúde que, ao tomar o tema da saúde, 
não restringe a reflexão a causas físicas, mentais e 
espirituais, mas avança para as sociais. Com essa 
abordagem, a Igreja objetiva apresentar elementos 
para dialogar com a sociedade, a fim de melhorar a 
situação de saúde da população.

O texto-base focaliza que garantir para a popula-
ção os direitos e os recursos previstos na Constituição 
Federal sobre a Seguridade Social é um dos principais 
desafios sociais na atualidade. Na contramão do que 
prevê a Constituição, são as famílias que mais gastam 
com saúde. Dados do IBGE mostram que o gasto com 
a saúde representou 8,4% do Produto Interno Bruto 
do País, em 2007. Do total, 58,4% (ou R$129 bilhões) 
foram gastos pelas famílias, enquanto 41% (R$93 bi-
lhões) ficaram a cargo do setor público. As instituições 
sem fins lucrativos gastaram R$2,3 bilhões.

Nos países desenvolvidos, é o contrário: 70% 
dos gastos com saúde são cobertos pelo governo, e 
somente 30% pelas famílias, segundo o IBGE. Para 
especialistas na área de saúde, o gasto total com a 
saúde, em 2009, foi de R$270 bilhões (8,5% do PIB), 
sendo R$127 bilhões (47% dos recursos ou 4% do 
PIB) de recursos públicos e R$ 143 bilhões (53% dos 
recursos ou 4,5% do PIB) de recursos privados.

Portanto, as pessoas estão pagando mais do que 
o Poder Público, que deveria encarar a saúde como 
a suprema lei.

Apesar do avanço que significou a criação do 
SUS, o Brasil está longe de dedicar atenção à saúde 
pública semelhante à dos países que contam com um 
sistema público e universal, como Reino Unido, Suécia, 
Espanha, Itália, Alemanha, França, Canadá e Austrá-
lia. Para atestar esta afirmação, basta lembrar que, em 
2008, enquanto o SUS gastou 3,24% do PIB, o gasto 
público nos países mencionados foi, em média, 6,7%. 
Portanto, estamos muito distantes. 

Sem dúvida, saúde pública deveria ser o deba-
te da década. Saúde pública deveria ser o debate de 
todos os dias neste País. É só verificar a pesquisa de 
opinião pública publicada recentemente pela Confe-
deração Nacional da Indústria, que mostra que 67% 

dos brasileiros consideram o seu maior problema o 
serviço de saúde pública, que não condiz com as a 
suas necessidades.

O texto-base da CNBB elencou com propriedade 
alguns aspectos referentes a financiamento e a acesso 
à saúde que merecem ser reproduzidos: financiamento, 
a tabela de valores SUS está defasada e não condiz 
com a realidade nacional; carência de uma política di-
recionada e de incentivos a possíveis parcerias com 
a rede de entidades filantrópicas na saúde e com as 
santas casas de misericórdia – na próxima sexta-feira, 
as santas casas de misericórdia do Paraná se reunirão 
em Curitiba em mais um momento de debate sobre 
saúde no País; subfinanciamento, pois ocorre redução 
contínua do montante de recursos financeiros aplicados 
na saúde com o descumprimento da Emenda Cons-
titucional nº 29; desvio e malversação de recursos na 
área da saúde, a que nos referimos no início deste 
pronunciamento.

No tocante ao acesso: falta de reconhecimento 
e de valorização à atenção básica à saúde, desarticu-
lação de seus programas entre si e com a sociedade; 
superlotação das unidades de urgência e emergência; 
acesso precário com longas filas para marcação de 
consultas, procedimentos (como cirurgias) e exames; 
falta de leitos hospitalares e desigualdade na distri-
buição pelas regiões do país, bem como insuficiência 
de leitos de UTI; insuficiente assistência farmacêutica 
à população; falta de humanização e de acolhimento 
adequados nas unidades de saúde; descaso com a saú-
de mental, mesmo diante do aumento indiscriminado 
de dependentes químicos no País, principalmente na 
camada mais jovem da população; tendência à judicia-
lização na saúde, provocando demandas excessivas e 
corriqueiras ao Poder Judiciário e ao Ministério Público.

Portanto, a CNBB apresenta um diagnóstico da 
realidade visível no País.

O Orçamento da União para a saúde, em 2011, 
foi de R$68 bilhões. Do total, somente R$12 bilhões 
seriam investidos na saúde básica.

O Brasil conta com mais de 192 milhões de ha-
bitantes e 5.565 Municípios. Entretanto, vários Muni-
cípios, principalmente das regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, não dispõem de profissionais de saúde 
para os cuidados básicos, sendo que, em centenas 
deles, não há profissional médico para atendimento 
diário à população.

Existem no Brasil, 52 mil unidades assistenciais 
públicas, sendo 95% administradas pelos Municípios, 
segundo dados do IBGE. Pesquisa referente revela 
que, dos quase 432 mil leitos de hospital no País, 152 
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mil, ou seja, 35,4% pertenciam a hospitais públicos e 
279,1 mil (64,6%) a hospitais particulares e filantrópicos. 

O Governo não pode responder às denúncias 
com tanta simplicidade. O que ouvimos como resposta 
do Governo às denúncias de ontem, em nota oficial, 
é que ele pretende criar uma empresa para adminis-
trar os hospitais públicos, especialmente os hospitais 
universitários no País.

Nós podemos, desde já, afirmar que se trata de 
mais um cabide de empregos. Responder a denún-
cias graves de corrupção com uma proposta tão sin-
gela como essa é muito pouco para um Governo que 
foi eleito por milhões de brasileiros, que carregaram 
para as urnas os seus sonhos e as suas esperanças.

Os nossos aplausos à CNBB por essa memorá-
vel e histórica campanha.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/

PMDB – ES) – Muito obrigado, Senador Alvaro Dias.
Passo a palavra ao Revmº Padre Luiz Carlos Dias, 

Secretário Executivo da Campanha da Fraternidade, 
que representa, nesta oportunidade, a Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil.

O SR. LUIZ CARLOS DIAS – Exmº Sr. Sena-
dor Ricardo Ferraço, a quem cumprimento e agrade-
ço pelo requerimento em prol deste ato no Senado, 
que comemora e também se reflete na Campanha da 
Fraternidade deste ano; Em nome de S. Exª também 
quero cumprimentar a todos os Senadores aqui pre-
sentes e demais autoridades, enfim, a todos que se 
encontram presentes.

A Campanha da Fraternidade simboliza muito bem 
a perspectiva da atuação da Igreja Católica, na figura 
dos Bispos de todas as comunidades no Brasil, porque 
demonstra que a Igreja Católica não está simplesmen-
te preocupada em aumentar o número de seus fiéis, 
nem tem a perspectiva de simplesmente olhar para 
seus problemas internos, mas está profundamente em 
sintonia com os grandes problemas do nosso povo e 
se empenha mesmo em apontar para um caminho de 
ação transformadora, em que a justiça, de fato, se faça 
presente e que se reverta em benefício, de maneira 
especial, para os mais necessitados.

A Campanha da Fraternidade, que está prestes 
a completar 50 anos, de fato, simboliza essa ação de 
nossa Igreja no Brasil, seu real compromisso com as 
nossas grandes causas e com o nosso caminho, para 
que possa beneficiar, de maneira especial, os nossos 
irmãos mais necessitados.

A tema da Campanha da Fraternidade deste ano, 
Fraternidade e Saúde Pública, foi escolhido a partir da 
atuação de cerca de 500 mil pessoas que atuam nas 

pastorais ligadas à saúde no nosso País, somando-se 
à Pastoral da Saúde, à Pastoral da Criança, à Pasto-
ral da Aids e à Pastoral dos Enfermos. São cerca de 
500 voluntários que trabalham nessa área procurando 
amenizar a situação, muitas vezes, crítica, de nossos 
irmãos mais necessitados. Por isso, essa campanha 
brota do povo. Parabenizo nossos bispos, que demons-
tram uma sensibilidade na escolha desse tema, por 
essa experiência e por essa atuação junto à saúde, 
que é algo essencial à ação da Igreja. 

Como diz o nosso Papa Bento XVI, duas ações 
são fundamentais à ação da Igreja: a evangelização, 
que é a razão própria de ser da Igreja; e a segunda 
é a atuação junto aos enfermos, junto aos doentes. 
Portanto, a proposição, o retorno desse tema da saú-
de na Campanha da Fraternidade é um indicativo e 
uma percepção dos nossos bispos de que, não obs-
tante muitas melhorias em nível de saúde pública no 
nosso País, melhorias conquistadas e que podem ser 
mensuradas a olhos vistos, não obstante isso, não é 
exagero dizer que a saúde pública no nosso País não 
vai bem. Isso ficou muito claro nos discursos que hoje 
foram proferidos nesta Casa.

Portanto, a proposição desta Campanha é para 
que, de fato, a saúde se difunda sobre a Terra. E, uma 
vez participando desta sessão nesta Casa, no Senado 
Federal, eu saio, de fato, edificado, primeiramente por 
ver esse tema repercutir aqui nesta Casa e também 
por ver a sensibilidade – pude perceber aqui em todos 
os discursos – em relação à saúde pública de nosso 
País. Isso, de fato, me enche de esperança no sentido 
de que podemos vislumbrar um futuro, tomara Deus 
que não muito distante, de uma saúde pública melhor, 
que venha atender a contento, segundo a dignidade de 
nosso povo, concretizando aquilo que está na nossa 
Constituição: “a saúde é um direito de todos os cida-
dãos e um dever do Estado.” Como Igreja, procuramos 
cooperar nesse sentido, inclusive, procurando fomentar 
ou introduzir nas nossas comunidades maior preocu-
pação e participação no controle externo da saúde 
pública, com maior engajamento, maior participação 
das nossas comunidades nos conselhos de saúde.

Então, deixo aqui o meu agradecimento, em es-
pecial ao Senador. Aqui reafirmo nosso compromisso 
como Igreja do nosso Brasil, a serviço mesmo de nosso 
povo. Então muito obrigado, e que a saúde de fato se 
difunda sobre a terra.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – Muito obrigado Padre Luiz Carlos Dias.

Como último orador inscrito, passo a palavra ao 
Senador Cristovam Buarque.

365ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



07056 Terça-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, que ao mesmo tempo é o primeiro sig-
natário, meu caro amigo Exmº Sr. Carlos Mathias, que 
é Vice-Reitor acadêmico da Universidade do Legislati-
vo, Exmº Padre Luiz Carlos Dias, que aqui representa 
a Conferência Nacional dos Bispos, eu não podia dei-
xar passar, Sr. Presidente, a oportunidade de vir aqui 
cumprimentar a CNBB por todas as suas Campanhas 
da Fraternidade, e todas as vezes venho aqui quan-
do há sessão para isso. Nem que fosse pelo resgate 
da palavra fraternidade, que é uma palavra que está 
caindo em desuso, e ao cair em desuso ela provoca a 
ruptura dos seres humanos, porque é a fraternidade 
que nos une, não apenas a biologia. Na biologia, nós 
estamos muito próximos de outros animais, do ponto 
de vista dos DNAs. É o espírito que nos diferencia, e 
a fraternidade é um ponto fundamental.

Segundo, nesse caso, por tratar-se da saúde. E 
eu não podia vir aqui deixar de dizer a minha opinião 
de que saúde não é uma questão apenas social, é uma 
questão ética. A desigualdade de roupa, de comida, 
do tamanho da casa, da possibilidade de viajar ou não 
viajar, a desigualdade de renda, tudo isso são questões 
sociais. Mas a desigualdade no acesso aos serviços 
de educação não é desigualdade, é imoralidade. Uma 
pessoa poder viver mais ou viver menos conforme o 
dinheiro que tem é algo imoral, incompatível com a 
decência. Todos nós falamos até muito em saúde de 
qualidade; eu coloco primeiro saúde igual, depois de 
qualidade. Porque a qualidade depende da técnica, a 
qualidade depende de o país ter recursos suficientes 
para oferecer, com a máxima qualidade para todos, 
depende do avanço técnico, a qualidade; a igualdade, 
não, a igualdade depende da decisão da sociedade, 
através do Governo, em fazer com que uma pessoa 
não compre vida e outra não possa comprar também. 

Não podemos deixar que isso aconteça, mas é 
o que acontece hoje. Dependendo da sua renda, você 
pode ter uma vida mais longa ou uma vida mais curta. 
Isso não pode continuar. Essa imoralidade tem que 
desaparecer no Brasil. 

Mas não posso deixar de falar que há outras 
imoralidades desse tipo. A desigualdade, como eu fa-
lei, da comida, a desigualdade da roupa, da casa, são 
desigualdades sociais, mas a desigualdade no acesso 
à educação é uma imoralidade. Uma pessoa poder 
desenvolver o seu cérebro porque pode pagar uma 
boa escola e outra não poder desenvolver porque não 
pode pagar uma escola é uma questão de ética, de 
moral, não é uma questão social, fundamentalmente.

Nós temos que unir essas duas coisas, não só 
porque a educação é fundamental na saúde e a saú-
de, fundamental na educação, mas também porque 
essas duas, esses dois pontos de uma sociedade, se 
eles não estiverem dando o mesmo acesso a todos, 
essa sociedade é imoral. 

Nós aqui comemoramos muito a Ficha Limpa. O 
Brasil não merece Ficha Limpa se tiver saúde e educa-
ção desiguais. Nós falamos em ficha suja de políticos. O 
Brasil tem ficha suja se houver desigualdade na saúde 
e na educação. E eu coloco mais dois pontos que são 
imoralidade, não desigualdade. O terceiro é a justiça. 

Não é decente um país em que a Justiça trata 
diferentemente as pessoas conforme a possibilidade 
de pagar ou não um advogado ou ter acesso a ad-
vogados mais competentes do que outros. Não tem 
diferença, Senador Pedro Simon, na imoralidade de 
comprar tempo de vida porque pode-se pagar um mé-
dico ou comprar tempo livre porque pode-se pagar um 
advogado. Lamentavelmente, essa coisa que está nos 
envergonhando tanto e que o Senador Pedro Simon 
falou, a corrupção no Brasil, é tratada diferentemente, 
conforme o poder de contratar um advogado ou outro. A 
justiça, como a educação e a saúde, têm de ser iguais 
para que o País seja decente, para que o País mereça 
ficha limpa, ele mesmo. Nós corremos o risco de ter-
mos feito uma grande coisa e aqui, um dia, todos terem 
ficha limpa, mas definirmos políticas que não fazem o 
Brasil merecer ficha limpa. Se a gente tiver aqui todos 
os políticos honestos, o que será um imenso avanço, 
e eles continuarem tratando o Orçamento para priori-
zar o que serve à parcela rica, ignorando o que serve 
e é necessário à parcela pobre, teremos políticos de 
ficha limpa e política de ficha suja. 

Finalmente, o quarto item é o meio ambiente. Não 
podemos abusar do meio ambiente hoje, sacrificando 
as gerações futuras. Da mesma maneira que procura-
mos saúde, educação e justiça iguais para nós, desta 
geração, é preciso fazermos que o meio ambiente seja, 
nas próximas gerações, tão saudável, tão harmônico, 
tão em equilíbrio quanto ainda está sendo para nós. 

Aproveito, então, Padre, esta sessão da fraterni-
dade, em homenagem à Campanha da Fraternidade, 
primeiro, para elogiar as Campanhas da Fraternidade, 
todas elas, pela palavra fraternidade. Só isso já justifica. 
Em segundo lugar, pelos temas que foram escolhidos 
ao longo da história. Agora, por inserirem a saúde. 
Lembro a ideia de que saúde desigual é corrupção, 
independentemente de haver ou não corrupção no 
desvio de dinheiro. Enquanto a saúde for desigual, o 
País não deve estar em paz consigo mesmo, não me-
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rece ficha limpa. O mesmo para a educação, para o 
meio ambiente e para a justiça.

Parabéns à CNBB. Agradeço à CNBB por trazer 
esse tema, de que esta Casa precisa tanto. Conte co-
nosco, junto a vocês, para que essa campanha tenha 
resultados.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/

PMDB – ES) – Muito obrigado, Senador Cristovam 
Buarque.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – O Sr. Senador Valdir Raupp enviou 
discurso à Mesa alusivo ao presente evento para ser 
publicado na forma do disposto no art. 203 do Regi-
mento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, desde 1964, a Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, tem na Qua-
resma o momento para a Campanha da Fraternida-
de, haja vista que o período imediatamente anterior à 
Páscoa é tempo de pensar, examinar, refletir, enfim, 
de tecer considerações sobre as grandes questões 
que envolvam tanto a nós indivíduos, quanto nossas 
famílias e comunidades, bem como a sociedade bra-
sileira de modo geral.

De tal maneira, o tema da Campanha da Fra-
ternidade de 2012 é “A fraternidade e saúde pública”, 
cujo lema é “Que a saúde se difunda sobre a Terra”. 

O tema é dos mais relevantes e poderia dizer 
central para a sociedade brasileira. A nossa consti-
tuição de 1988, a Constituição Cidadã, nas palavras 
do saudoso Ulysses Guimarães, concebeu um sofis-
ticado sistema de seguridade social. Para tanto, entre 
tantas medidas, estabeleceu o SUS – Sistema Único 
de Saúde – planejado para garantir atendimento para 
todos os brasileiros, independentemente de qualquer 
tipo de contribuição prévia. Hoje, passados quase vinte 
e cinco anos, podemos verificar que se o atendimento 
é universal, falta avançar muito em direção ao atendi-
mento de qualidade, ainda muito aquém daquilo que 
o brasileiro deve receber. 

Neste momento da campanha, parece claro que 
o SUS acabou por não cumprir inteiramente seus ob-
jetivos. É o tempo, pois, de avançar no sentido de uma 
reflexão mais consistente sobre o que devemos fazer 
para aprimorar o sistema de modo a transformá-lo em 
padrão de referência mundial. 

A questão, evidentemente, não diz respeito ao 
atendimento gratuito, haja vista que as nações desen-
volvidas da Europa conseguem conciliar universalida-

de e qualidade. É preciso olhar para os modelos bem-
-sucedidos e importar, sem ter vergonha, o que lá foi 
bem-sucedido em termos de gestão.

Além disso, creio que este é também o momento 
para refletir sobre os objetivos específicos postos pela 
Campanha da Fraternidade da CNBB. 

Dentre tais objetivos, gostaria de destacar o de 
“disseminar o conceito de bem viver e sensibilizar para 
a prática de hábitos de vida saudável”. As pessoas, 
de modo geral, não dão a devida atenção à prática de 
atos saudáveis. Isso é especialmente grave quando 
observamos que o Brasil enfrenta uma verdadeira epi-
demia de obesidade graças ao consumo de alimentos 
nutricionalmente pobres, mas ricos em calorias. Tal 
epidemia gera, como consequência, doenças do co-
ração, diabetes, acidentes circulatórios e uma miríade 
de patologias que pioram sensivelmente os padrões 
de saúde de nossa gente. 

Além disso, um estilo de vida sedentário se es-
palha também de maneira preocupante; menos ativi-
dade física leva a uma série de complicações na saú-
de. Pois bem, a prevenção, com melhor alimentação, 
melhor nível de atividade física e menor consumo de 
substâncias nocivas – como fumo, gordura e álcool – 
são o caminho para melhorar a qualidade de vida do 
brasileiro. 

Espero que a Campanha da Fraternidade consiga 
sensibilizar os brasileiros, e espero que consigamos 
ter mais saúde por meio da prevenção e da adoção 
de hábitos saudáveis, o que constitui um dos objetivos 
da Campanha.

Obrigado à CNBB por essa meritória ação que 
anualmente tem colaborado para tornar o Brasil um 
país melhor.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/

PMDB – ES) – Não havendo mais oradores inscritos, 
vamos encerrar esta sessão cujo propósito foi o aco-
lhimento, a celebração da Campanha da Fraternida-
de 2012 com o tema “Fraternidade e Saúde Pública”.

Agradecemos a todos, especialmente à CNBB, 
por mais uma campanha que tem como objetivo ir-
rigar os corações com um sentimento que amplia 
nosso nível de comprometimento para com um tema 
essencial a um conjunto muito relevante de brasilei-
ras e brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/

PMDB – ES) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 57 
minutos.)
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Ata da 32ª Sessão, Não Deliberativa,
em 19 de março de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Waldimir Moka, Mozarildo Cavalcanti e Pedro Taques

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 9 mi-
nutos e encerra-se às 16 horas e 28 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência comunica ao Plenário que re-
cebeu, do Presidente do Tribunal de Contas da União, 
o Aviso n° 214-Seses-TCU-Plenário, de 2012, na 
origem, encaminhando cópia do Acórdão referente 
ao processo nº TC 014.337/2011-8, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam.

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 214-SESES-TCU-PLENÁRIO

Brasília, 7 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-
to, cópia do Acórdão proferido nos autos do Processo 
nº TC 014.337/2011-8, pelo Plenário desta Corte na 
sessão ordinária de 7-3-2012, acompanhado do Re-
latório e do Voto que o fundamentam.

Respeitosamente, – Benjamin Zymler, Presi-
dente.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 20 de março do corrente.

O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. 

PTB – RR) – A Presidência recebeu, da Câmara 
dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto 
Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 73 a 
76, de 2012, vão à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, onde poderão receber emendas pelo 
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão o 
prazo de 15 dias úteis para opinar sobre as matérias, 

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

III, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – A Presidência recebeu, da Câmara dos De-

putados, as seguintes matérias:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Os Projetos de Lei da Câmara nºs 4 a 6, de 
2012, vão à Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI Nº 56, DE 2011

Institui normas relacionadas à res-
ponsabilização na contratação de obras 
públicas e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

Seção I
Dos Princípios

Art. 1º Esta Lei estabelece, nos termos do art. 22, 
inc. XXVII, da Constituição Federal, normas de execu-
ção, fiscalização, controle e recebimento na contrata-
ção de obras públicas.

Parágrafo único. As disposições desta Lei apli-
cam-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, inclusive às autarquias, fundações, 
empresas públicas e sociedades de economia mista.

Art. 2º As disposições desta Lei não afastam os 
princípios, critérios e normas gerais contidas na Lei no

8.666, de 21 de junho de 1993, e na Lei no 10.520, de 
17 de julho de 2002. 

Parágrafo único. Os dispositivos das leis de dire-
trizes orçamentárias de cada ente federativo que afe-
tem a execução, fiscalização, controle e recebimento 
na contratação de obras públicas terão vigor no que 
não contrariarem as disposições desta Lei.

Seção II
Das Definições

Art. 3º Para os fins desta Lei, considera-se: 

I – Sobrepreço – valor representativo da diferença a 
maior entre os preços orçados para a licitação e 
os preços referenciais de mercado, ou entre os 
preços contratados e os preços referenciais de 
mercado, podendo referir-se ao valor unitário de 
um item de serviço ou ao valor global do objeto 
licitado ou contratado;

II – Superfaturamento é o dano ao erário caracterizado:

a) pela medição de quantidades superio-
res às efetivamente executadas ou fornecidas;

b) pela deficiência na execução de obras 
e serviços de engenharia que resulte em dimi-
nuição da qualidade, vida útil ou segurança;

c) pelo pagamento de obras, bens e servi-
ços por preços manifestamente superiores aos 
praticados pelo mercado ou incompatíveis 
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com os constantes em tabelas referenciais 
de preços;

d) pela quebra do equilíbrio econômi-
co-financeiro inicial do contrato em desfavor 
da Administração por meio da alteração de 
quantitativos ou de preços durante a execu-
ção da obra;

e) pela alteração de cláusulas financeiras 
gerando recebimentos contratuais antecipados, 
distorção do cronograma físico-financeiro, pror-
rogação injustificada do prazo contratual com 
custos adicionais para a Administração Públi-
ca ou reajustamentos irregulares de preços;

III – Jogo de Planilha – Alterações contratuais em 
decorrência de aditamentos que modifiquem a 
planilha orçamentária reduzindo, em favor do 
contratado, a diferença percentual entre o valor 
global do contrato e o obtido a partir dos preços 
de mercado, exigindo a revisão da avença para 
manter a vantagem em relação aos preços re-
ferenciais de mercado. 

CAPÍTULO II
Da Execução dos Contratos

Seção I
Do Orçamento do Edital e do Contrato

Art. 4o As composições de custos unitários e o 
detalhamento de encargos sociais e do BDI integram 
o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou 
serviço de engenharia, devendo constar dos anexos 
do edital de licitação e das propostas das licitantes e 
não podendo conter ou ser caracterizados com a indi-
cação de ‘verba’ ou quantificados com uso de unidades 
globais ou genéricas.

Seção II
Dos Regimes de Execução Contratual

Art. 5o A empreitada por preço global, prevista 
no art. 6o, inciso VIII, alínea “a”, da Lei no 8.666, de 21 
de junho de 1993, deve ser utilizada quando se con-
trata a execução da obra ou serviço por preço certo e 
total, exigindo que os quantitativos dos serviços a se-
rem executados possam ser definidos com precisão, 
pressupondo-se uma definição minuciosa de todos os 
componentes da obra.

Parágrafo único. No caso de adoção do regime de 
empreitada por preço global aplicam-se as seguintes 
disposições específicas: 

I – o contrato deverá conter cronograma físico-finan-
ceiro que descreva em termos da execução da 
respectiva obra ou serviço todas as etapas, su-
betapas, parcelas, trechos ou subtrechos ne-

cessários à medição, ao monitoramento e ao 
controle das obras.

II – deverá constar do edital e do contrato cláusula 
expressa de concordância do contratado com a 
adequação do projeto básico, sendo expressa-
mente vedados quaisquer acréscimos no valor 
contratual sob alegação de falhas ou omissões 
em qualquer das peças, orçamentos, plantas, 
especificações, memoriais e estudos técnicos 
preliminares do projeto; 

III – as medições deverão ser feitas por etapas, sube-
tapas, parcelas, trechos ou subtrechos, previa-
mente definidos no cronograma físico-financeiro. 

IV – as eventuais omissões de serviços ou insuficiên-
cias de quantitativos de serviços existentes na 
planilha orçamentária serão de inteira respon-
sabilidade do contratado, que deverá arcar com 
todos os custos necessários para a completa 
execução do objeto licitado.

Art. 6o A empreitada por preço unitário, prevista 
no art. 6o, inciso VIII, alínea b, da Lei no 8.666, de 21 
de junho de 1993, é o regime de execução no qual 
se contrata a execução da obra ou serviço por preço 
certo de unidades determinadas, devendo ser neces-
sariamente utilizada sempre que não for possível uma 
definição minuciosa de todos os componentes da obra.

Parágrafo único. No caso de adoção do regime de 
empreitada por preço unitário aplicam-se as seguintes 
disposições específicas: 

I – o contratado se obriga a executar cada unidade de 
serviço previamente definida por um determinado 
preço acordado, recebendo pelas quantidades 
efetivamente executadas.

II – alterações contratuais em decorrência de adita-
mentos que modifiquem a planilha orçamentá-
ria não poderão reduzir, em favor do contratado, 
a diferença percentual entre o valor global do 
contrato e o obtido a partir dos preços de refe-
rência utilizados, exigindo a revisão da avença 
para manter a vantagem em relação aos preços 
referenciais de mercado.

III – se a medição de qualquer um dos serviços ex-
trapolar em até 20% a quantidade inicialmente 
prevista, a alteração no contrato poderá ser re-
gistrada por simples apostila, desde que não haja 
aumento do valor global contratado.

Art. 7o A empreitada integral, prevista no art. 6o,
inciso VIII, alínea e, da Lei no 8.666, de 21 de junho 
de 1993, é o regime por meio do qual se contrata um 
empreendimento em sua integralidade, devendo ser 
utilizada para implantação de projetos complexos, que 
exigem, para a consecução de seus objetivos, a aplica-
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ção conhecimentos e tecnologia específicos cuja diss-
seminação no mercado seja comprovadamente restrita. 

Parágrafo único. No caso de adoção do regime 
de empreitada integral aplicam-se as seguintes dispo-
sições específicas:

I – a empresa contratada será responsável por todas 
as etapas das obras, serviços e instalações ne-
cessárias, devendo entregar o objeto concluído 
e pronto para operação, nas condições pactua-
das, assumindo inteira responsabilidade pelos 
riscos existentes. 

II – um projeto executado em empreitada integral en-
volve os seguintes elementos, a depender de 
sua complexidade:

a) administração do projeto;
b) licenciamento do empreendimento;
c) elaboração do projeto executivo e ser-

viços de engenharia;
d) execução de obras civis;
e) montagem eletromecânica;
f) subcontratações de partes e serviços 

do empreendimento, desde que prevista em 
edital e contrato e compatível com as carac-
terísticas de singularidade que levaram à se-
leção da modalidade de empreitada integral;

g) controle e gestão da implantação do 
empreendimento;

h) negociação, aquisição e guarda de 
equipamentos e materiais;

i) controle de materiais e equipamentos;
j) inspeção dos equipamentos antes da 

entrega;
k) expedição, transporte e fretes de ma-

teriais e equipamentos;
l) controle do cronograma e da qualidade 

dos serviços executados;
m) fornecimento do sistema operacional 

de controle do empreendimento;
n) ensaios e pré-comissionamento;
o) testes de garantia e de performance;
p) treinamento do pessoal do proprietá-

rio para operação dos sistemas operacionais 
da planta;

q) treinamento para execução do pro-
grama de manutenção do empreendimento;

r) operação assistida.

III – a contratada deverá oferecer garantias específi-
cas à Administração quanto à pontualidade das 
entregas de equipamentos, montagens e obras 
civis e quanto à segurança e solidez das estru-
turas e materiais empregados, por meio dos ins-
trumentos previstos no art. 56 da Lei no 8.666, 

de 21 de junho de 1993, e cujo montante será 
fixado de forma a indenizar a Administração pe-
los prejuízos decorrentes da intempestividade 
no fornecimento.

IV – a contratada deverá, além de observar as es-
pecificações técnicas, normas de segurança e 
padrões de qualidade especificados no edital 
e no contrato, responsabilizar-se por bens ou 
equipamentos utilizados e adquiridos para o 
empreendimento e assumir compromisso pelo 
desempenho do objeto do contrato por um perí-
odo definido em edital. 

V – as medições deverão ser feitas por etapas, sube-
tapas, parcelas, trechos ou subtrechos, definidos 
nos termos do art. 5º, § único, inc. I, desta Lei.

VI – a Administração deverá fornecer obrigatoriamente, 
junto com o edital, projeto básico com todos os 
elementos e informações necessárias para que 
os licitantes possam elaborar suas propostas de 
preços com total e completo conhecimento do 
objeto da licitação, de maneira isonômica.

VII – aplica-se à empreitada integral o disposto no 
inciso IV do art. 5o.

Seção III
Da Responsabilidade Técnica pela Execução

e Fiscalização das Obras

Art. 8o O contratado é responsável pela solidez 
e segurança da obra, respondendo pelos danos cau-
sados diretamente à Administração ou a terceiros, in-
dependentemente de sua culpa ou dolo na execução 
do contrato.

Parágrafo único. A fiscalização e o acompanha-
mento da execução do contrato por parte do contra-
tante são obrigatórios, mas não excluem ou reduzem 
a responsabilidade de que trata o caput.

Art. 9o Nos contratos administrativos de execução 
de obras públicas, a responsabilidade da construtora 
pela solidez e segurança da obra é objetiva, abran-
gendo inclusive falhas oriundas dos projetos, permitida 
em qualquer caso a ação de regresso contra terceiros 
responsáveis pelo dano.

§ 1º Em virtude do disposto no caput, a contra-
tada fica obrigada a promover, às suas expensas, a 
revisão dos projetos licitados, sob pena de responder 
solidariamente pelos danos advindos de falhas impu-
tadas aos projetistas. 

§ 2º O contratado é obrigado a reparar, corrigir, 
remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
de erros de projetos, da execução ou de materiais 
empregados.
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§ 3º O disposto no § 1º: 

I – não abrange a responsabilidade da contratada pela 
eventual inadequação de projetos desenvolvidos 
de forma tecnicamente correta à necessidade do 
contratante; e 

II – não afasta a responsabilidade solidária dos agen-
tes públicos responsáveis pelo recebimento dos 
projetos respectivos e pelos vícios e defeitos que 
poderiam ter evitado no exercício regular de suas 
atribuições legais e contratuais.

§ 4º Os projetistas e consultores, pessoas físicas 
ou jurídicas, responsáveis pela elaboração de plantas, 
especificações e outras peças técnicas, respondem pe-
los danos causados por falhas de projeto, orçamento 
ou qualquer parecer de sua autoria, decorrentes de 
sua culpa ou dolo, observado ainda o art. 9º desta Lei.

§ 5º Em qualquer caso, constitui dever da Ad-
ministração exigir a apresentação de Anotação de 
Responsabilidade Técnica dos profissionais respon-
sáveis por projetos, orçamentos, pareceres, execu-
ção, fiscalização e supervisão de obras e serviços de 
engenharia, na forma da legislação pertinente, cons-
tituindo esta exigência um requisito imprescindível de 
qualificação técnica nos termos do art. 30, inc. IV, da 
Lei no 8.666 de 1993.

Art. 10. Salvo disposições em contrário constan-
tes do edital ou de ato normativo, os ensaios, testes e 
demais provas exigidos por normas técnicas oficiais 
para a boa execução do objeto do contrato são de res-
ponsabilidade da contratada.

Parágrafo único. O disposto no caput não impede 
a prerrogativa da Administração e dos órgãos dos sis-
temas de controle interno ou externo do respectivo ente 
federativo de procederem de ofício a ensaios, testes 
ou quaiquer outras provas que entendam necessárias 
à correta gestão ou fiscalização do contrato.

Seção IV
Das Garantias Contratuais

Art. 11. Observados os princípios do devido pro-
cesso legal e do contraditório e da ampla defesa, cons-
tatado descumprimento contratual que leve à rescisão 
da avença, nos termos estabelecidos no contrato e no 
art. 78 da Lei no 8.666 de 1993, deverá o contratante 
executar as garantias prestadas pelo contratado e apli-
car as multas contratuais cabíveis, no prazo máximo 
de 2 anos após a data de rescisão do contrato.

§ 1o Os bancos e as seguradoras que prestarem 
as garantias contratadas pelos executores das obras 
junto a eles deverão honrá-las no prazo constante do 
respectivo instrumento, independentemente da exis-

tência de lide judicial entre a Administração Pública 
e o contratado.

§ 2 o Em caso de recusa da instituição a honrar 
as garantias nos termos do § 1 o deste artigo, a Admi-
nistração deverá, de ofício:

I) representar à autoridade reguladora do mercado 
bancário ou segurador, conforme o caso, com vis-
tas à apuração de descumprimento da respectiva 
legislação por parte da instituição representada ;

II) impetrar a pertinente ação judicial com vistas à 
exigibilidade da garantia respectiva. 

§ 3o Para efeitos de responsabilidade da Admi-
nistração e seus agentes, equipara-se a aceitação de 
garantias irregulares ou inadequadas à respectiva fi-
nalidade prevista em edital ao recebimento de bens ou 
serviços em desacordo com os termos da legislação, 
do edital e do contrato respectivo. 

Seção V
Das Medições e Pagamentos

de Serviços Executados

Art. 12. Os critérios de medição dos serviços das 
obras públicas deverão ser estabelecidos de forma cla-
ra e objetiva no edital de licitação e no contrato dele 
decorrente, vinculando as partes contratantes à sua 
estrita observância.

§ 1o Os boletins de medição são de responsabi-
lidade da fiscalização da contratante, bem como, nos 
casos em que ocorra participação de terceiros, da 
empresa supervisora contratada para auxiliar a fis-
calização, devendo ser conhecidos e assinados pelo 
representante da contratada.

§ 2o As planilhas de medição deverão discrimi-
nar as quantidades e valores medidos a cada mês, 
bem como as quantidades e valores acumulados ou, 
quando for o caso, as parcelas mensais e acumula-
das, conforme estabelecido na planilha contratual ou 
no cronograma físico-financeiro da obra.

§ 3o Os pagamentos referentes a cada medição 
somente poderão ser efetivados depois de atestado 
o boletim de medição pela fiscalização com o ciente 
da contratada, nos prazos estabelecidos no contrato.

§ 4o A responsabilidade pela correção das medi-
ções é da fiscalização designada pelo órgão contratan-
te, respondendo solidariamente a empresa supervisora 
quando contratada para esta finalidade, bem como a 
executora que assina as medições.

§ 5o O critério de medição da administração local 
da obra deverá ser proporcional à execução financeira 
da obra, evitando-se o seu pagamento em valores ex-
cessivos nas situações de paralisação ou diminuição 
do ritmo previsto de execução.
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§ 6o O critério de medição do item mobilização e 
desmobilização deverá considerar a efetiva execução 
dos trabalhos de mobilização, vedada a antecipação 
de pagamento, devendo ser reservado um percentual 
mínimo para pagamento após a desmobilização.

Seção VI
Do Recebimento das Obras e Serviços

Art. 13. O recebimento definitivo da obra ou servi-
ço de engenharia está condicionado à análise e com-
provação da qualidade dos serviços executados e dos 
materiais empregados e da averiguação da quantidade 
executada conforme aferição realizada por servidor 
ou comissão designada pela autoridade competente 
e de acordo com as especificações técnicas e o pro-
jeto básico.

§ 1o Somente poderão ser recebidos definitiva-
mente a obra ou serviço de engenharia após a apre-
sentação e aprovação pela Administração da docu-
mentação relativa:

I – ao “as built” da obra;
II – às certidões negativas de débito relativo a tributos 

federais e contribuições previdenciárias; 
III – à concessão do “habite-se” expedido pela au-

toridade competentte, quando a obra referir-se 
a edificações e em todos os demais casos nos 
quais a legislação o exigir; 

IV – às demais licenças, laudos e documentos sujeitos 
à aprovação de autoridades públicas por dispo-
sição legal ou normativa,.

§ 2o Salvo justificativa em contrário, o edital e o 
contrato deverão prever reserva de no mínimo 5% e 
no máximo 10% do valor contratual para pagamento 
ao contratado somente após o recebimento definitivo 
da obra, podendo esse valor ser utilizado para ressar-
cimento da Administração, quando for o caso.

§ 3o O percentual definido no § 2o deste artigo 
será retido proporcionalmente em todas as medições 
de serviço. 

Seção VII
Das Alterações de Projeto

Art. 14. Havendo necessidade de modificação 
nos projetos básico e/ou executivo, especialmente em 
relação aos quantitativos de itens, exigências técnicas 
e alteração qualitativa, as mudanças deverão estar 
registradas em nota técnica fundamentada, que será 
submetida à aprovação do setor técnico competente 
pela aprovação dos projetos.

Parágrafo único. Constitui prática ilegal ensejando 
a anulação do contrato e do procedimento licitatório 
a revisão de projeto básico ou a elaboração de proje-
to executivo que transfigurem o objeto originalmente 

contratado em outro de natureza e propósito diversos, 
ou que firam a isonomia entre aqueles que ofereceram 
proposta na licitação.

Seção VIII
Dos Prazos de Execução dos Serviços

Art. 15. No caso de ocorrência de chuvas ou 
condições climáticas que interrompam a execução 
das obras, a Administração não poderá prorrogar o 
contrato nos termos do inciso II do § 1o do art. 57 da 
Lei no 8.666 de 1993.

§ 1o Somente em casos excepcionais, condi-
cionados à comprovação da anormalidade do evento 
climático, poderá o contrato ser prorrogado nos ter-
mos do caput, devendo ser justificado pela autoridade 
competente e embasado em parecer técnico próprio.

§ 2o No caso especificado no § 1o deste artigo, 
o contratado somente será pago pelos custos com-
provadamente incorridos na execução do contrato 
e manutenção de seu objeto durante o período de 
paralisação, vedada a previsão no contrato de itens 
com a expressão ‘verba’ para cobrir despesas dessa 
natureza. 

Seção IX
Das Medidas Acautelatórias

Art. 16. Em atenção aos princípios da moralida-
de e da eficiência e na defesa do patrimônio estatal, 
é dever do gestor objetivar a busca do interesse pú-
blico, procurando resguardar o erário de sobrepreço 
e/ou de superfaturamento detectados nos contratos 
administrativos, independentemente da atuação dos 
órgãos de controle interno e externo, cujas delibera-
ções acerca de irregularidades nas obras vinculam 
a Administração.

§ 1o Sendo detectado sobrepreço no contrato, 
deve ser procedida a readequação de todas as par-
celas contratuais, desde que haja concordância da 
empresa contratada em reduzir o seu valor, abran-
gendo tanto as medições já pagas como aquelas 
ainda a pagar.

§ 2o Na hipótese de o contratado não aceitar a 
repactuação do contrato com sobrepreço, o gestor 
deverá adotar de ofício as seguintes medidas, ga-
rantindo-se ao contratado o direito ao contraditório 
e à ampla defesa:

I – anulação ou rescisão contratual, conforme o caso, 
pagando-se as parcelas incontroversas já exe-
cutadas à empresa contratada, descontando-se 
o superfaturamento apurado.

II – caso a providência prevista no inciso I deste § 2o

não se mostre capaz de ressarcir todo o super-
faturamento detectado, instaurar a competente 
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Tomada de Contas Especial para julgamento 
pelo órgão de controle externo, visando apurar 
os fatos, quantificar o dano causado pelo super-
faturamento e identificar os reponsáveis.

§ 3o Em caso de risco iminente de dano ao Erário, 
a Administração Pública poderá motivadamente adotar 
providências acauteladoras sem a prévia manifestação 
do interessado, com base no art. 45 da Lei 9.784/1999, 
inclusive efetuando retenções cautelares em contratos 
administrativos com indícios de sobrepreço, conferindo 
posteriormente ao contratado direito ao contraditório 
e à ampla defesa.

§ 4o A declaração de nulidade do contrato admi-
nistrativo opera retroativamente impedindo efeitos ju-
rídicos que ele deveria produzir, além de desconstituir 
os já produzidos, cabendo à Administração indenizar 
o contratado pelo que este houver executado até a 
data da anulação e por outros prejuízos regularmente 
comprovados, descontando-se o superfaturamento dos 
pagamentos devidos e promovendo-se a responsabi-
lidade de quem lhe deu causa.

§ 5o Havendo anulação do contrato em virtude 
de sobrepreço ou superfaturamento, se a contratada 
já houver adquirido os materiais e posto no local de 
execução do contrato, estes deverão ser pagos pela 
Administração pelos custos de aquisição regularmente 
comprovados e monetariamente corrigidos, podendo 
caber indenização por outros danos regularmente com-
provados, descontando-se o superfaturamento apurado 
dos pagamentos devidos à contratada.

§ 6o A utilização de sobrepreço constitui infração 
à lei, e as medidas acautelatórias previstas neste artigo 
não eximem os responsáveis pelos atos detectados às 
penalidades previstas em lei, especialmente quanto à 
improbidade administrativa.

§ 7o O disposto no § 3o não constitui alteração de 
cláusulas econômico-financeiras nos termos do § 1o

do art. 58 da Lei no 8.666 de 1993, mas tão somente 
providência acautelatória expressamente autorizada 
pelo inc. V do caput do mesmo artigo, tendo em vista 
a existência da presunção de ilegalidade em indícios 
de sobrepreço, superfaturamento e demais condutas 
vedadas por esta Lei. 

Seção X
Dos Deveres do Contratante

Art. 17. É dever do representante do órgão ou 
entidade contratante:

I – provocar a instauração de processo administra-
tivo com o objetivo de apurar responsabilidade 
e prejuízo resultante de erro ou vício na execu-
ção do objeto contratado ou de necessidade de 

alteração contratual, especialmente no caso de 
solução adotada em projeto inadequado, desa-
tualizado tecnologicamente ou inapropriado ao 
local específico;

II – identificar a necessidade de modificar ou adequar 
a forma de execução do objeto contratado;

III – conferir e atestar a execução do objeto contratado, 
nos exatos termos em que for por ele constatada.

Seção XI
Da Subcontratação de Serviços

Art. 18. O contratado, sem prejuízo das responsa-
bilidades contratuais e legais pela totalidade do objeto 
do contrato, poderá subcontratar partes da obra, serviço 
ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, 
pela Administração, desde que tal possibilidade conste 
do edital respectivo, inclusive com a especificação das 
parcelas ou itens em que será admitida.

§ 1º Toda subcontratação deverá contar com 
prévia anuência da administração a fim de que seja 
avaliado se a empresa subcontratada tem condi-
ções técnicas para executar a parte do objeto sub-
contratado.

§ 2º É vedado exigir das licitantes a comprova-
ção de qualificação técnico-operacional ou técnico-
-profissional prevista no art. 30 da Lei no 8.666, de 21 
de junho de 1993, das partes do objeto no qual seja 
prática comum no mercado de construção a subcon-
tratação de terceiros.

§ 3º Somente em condições excepcionais e de-
vidamente fundamentadas no ato autorizador, será 
admitida a subcontratação de parte técnica e mate-
rialmente relevante do objeto, para o qual a Adminis-
tração tenha exigido das licitantes a comprovação de 
capacidade técnica, desde que reste comprovado que 
tal procedimento é indispensável ao atendimento do 
interesse público.

§ 4o É vedada a subcontratação de empresa ou 
consórcio que tenha participado do mesmo procedi-
mento licitatório que deu origem à contratação ou que 
tenha participado, direta ou indiretamente, da elabora-
ção de projeto básico e/ou executivo.

§ 5o A subcontratação será previamente autori-
zada mediante parecer fundamentado elaborado pelo 
setor técnico do órgão ou entidade contratante. 

§ 6o A empresa de prestação de serviços téc-
nicos especializados ficará obrigada a garantir que 
os integrantes de seu corpo técnico realizem pes-
soal e diretamente os serviços do contrato, quando 
for apresentada a relação desses integrantes em 
procedimento licitatório, inclusive de dispensa ou 
inexigibilidade, sob pena de responsabilização nos 
termos do caput deste artigo, ressalvada a substi-
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tuição prevista no § 10 do art. 30 da Lei no 8.666, de 
21 de junho de 1993. 

Seção XII
Do Reajustamento Contratual

Art. 19. O reajuste de preços de que trata o art. 
40, inc. XI, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
em contratos de execução de obras públicas só será 
admitido depois de transcorrido o prazo de um ano, 
contado a partir da data-limite para apresentação 
das propostas ou, se estiver definido no edital, da 
data do orçamento ao qual a proposta da licitante 
se referir, devendo os reajustes subsequentes ob-
servarem o prazo de um ano completo a partir do 
último reajuste.

Art. 20. O índice de reajuste deverá estar previa-
mente definido no edital da licitação e no contrato, de-
vendo refletir a variação efetiva do custo de produção 
ou do preço dos insumos utilizados.

§ 1o Para obras de maior complexidade e vulto, 
devem ser utilizados conjuntos de índices setoriais 
que reflitam determinados grupos de serviços e ma-
teriais, de forma a melhor refletir a real variação de 
preços de mercado.

§ 2o Na ocorrência de descontinuidade na publi-
cação dos índices adotados no edital e no contrato, 
deve a Administração identificar outros índices que 
melhor reflitam a variação de preços dos insumos e 
serviços para substituí-los, alterando o contrato por 
meio de termo aditivo.

Art. 21 Somente ocorrerá reajuste para as par-
celas que ultrapassarem o período mencionado no 
art. 19, condicionado ainda ao adimplemento de todas 
as obrigações da empresa contratada, em especial 
do cumprimento das etapas previstas no cronogra-
ma físico-financeiro atestado pela fiscalização da 
contratante.

Art. 22 Os preços de novos serviços incluídos 
por aditivo deverão ser deflacionados à data base do 
contrato pelo índice de reajuste.

§ 1o Como alternativa ao caput deste artigo, po-
derão ser promovidos reajustes separados para os 
serviços originais do contrato e para os novos serviços 
objeto de aditivo, utilizando duas datas base diferen-
tes, desde que tais condições constem expressamente 
do aditivo.

§ 2o Sendo significativo o percentual de partici-
pação do novo serviço em relação ao valor total da 
obra, deve-se proceder ao ajuste no conjunto de índi-
ces setoriais quando da formalização do termo aditivo, 
de forma que esse volte a refletir a variação de preços 
dos serviços contratados. 

CAPÍTULO III
Das Sanções Administrativas e da Tutela Judicial

Seção I
Disposições Gerais

Art. 23. É dever do respectivo superior hierár-
quico, no prazo máximo de 30 dias após detectada a 
ocorrência irregular, cobrar a responsabilização dos 
agentes nas falhas relacionadas a projeto, execução, 
supervisão e fiscalização de obras públicas, sob pena 
de responder por improbidade administrativa nos ter-
mos da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.

Parágrafo único. O gestor mencionado no caput 
deverá comunicar as ocorrências irregulares aos res-
ponsáveis pelo controle interno do órgão ou entidade, 
bem como às entidades de fiscalização do exercício 
profissional correspondente.

Seção II
Das Sanções Administrativas

Art. 24. Aos autores de projetos técnicos de en-
genharia e arquitetura, pessoas físicas ou jurídicas, 
responsáveis por erros ou omissões de projeto não 
causados por fatores imprevisíveis, será aplicada a 
sanção de proibição de prestar, direta ou indiretamente, 
serviços à Administração Pública por até dois (2) anos 

§ 1º Sujeitam-se à mesma sanção prevista do 
caput deste artigo os executores, supervisores e fis-
cais de obras quanto a descumprimento de especifi-
cações, inclusive dimensões e padrão de qualidade 
dos materiais e serviços, e medições que excedam o 
efetivamente executado.

§ 2º Os fiscais designados para acompanhamen-
to dos contratos incorrerão nas penalidades adminis-
trativas, disciplinares e criminais previstas em lei por 
irregularidades no ateste de medição ou recebimento 
de projetos e serviços.

§ 3º A instauração de procedimento administrati-
vo para a responsabilização dos agentes mencionados 
neste artigo é obrigação do titular do órgão em cujos 
contratos verificar-se a conduta.

Art. 25. A aplicação de multa contratual nos ter-
mos do inciso II do artigo 87 da Lei no 8.666, de 21 
de junho de 1993, não exclui a responsabilidade civil 
objetiva do contratado, definida nos termos desta Lei 
e do Código Civil.

§ 1º As penalidades previstas nos incisos III e IV 
do artigo 87 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
serão sempre estendidas aos sócios da empresa.

§ 2º Os Tribunais de Contas da União, dos Esta-
dos, dos Municípios e do Município e a Controladoria 
Geral da União e seus correspondentes nos Estados 
e Municípios poderão decretar a inidoneidade de em-
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presa para participar, por até cinco anos, de licitação 
na Administração Pública, que não cumprir obrigação 
contratual.

Art. 26. O caput do artigo 87 da Lei no 8.666, de 
21 de junho de 1993, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 87 Pela inexecução total ou parcial 
do contrato, por vícios e defeitos de qualidade 
de execução ou por falhas de projeto a Adminis-
tração poderá, garantida a prévia defesa, apli-
car ao contratado as seguintes sanções: (NR)

............................................................. ”

Art. 27. O artigo 87 da Lei no 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
§§ 4º e 5º: 

“§ 4º A sanção de que trata o inciso IV 
do caput tem eficácia ante todas as esferas 
de governo e entes federativos, independen-
temente de qual tenha sido a autoridade que 
aplicou a penalidade.

§ 5º A verificação da situação a que se 
refere o § 4º deste artigo far-se-á pelo órgão 
promotor da licitação quando da comprova-
ção da qualificação legal dos licitantes, pelos 
meios disponíveis à comissão de licitação, 
sendo obrigatória a consulta a cadastro uni-
ficado que vier a ser estabelecido pela União 
com esta finalidade específica. (NR)”

............................................................. ”

CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais

Art. 28. Constitui cláusula obrigatória nos editais 
e contratos de obras e serviços de engenharia, sem 
prejuízo das exigências previstas nos arts. 40 e 55 da 
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, a obrigação do 
contratado em conceder livre acesso aos documentos 
e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto 
contratado, aos servidores dos órgãos e entidades con-
tratantes e dos órgãos de controle interno e externo,.

Art. 29. Os direitos patrimoniais e autorais de 
projetos ou serviços técnicos especializados, de pro-
fissionais autônomos ou de empresas contratados 
pela administração pública, passam a ser proprieda-
de do contratante, sem prejuízo da responsabilidade 
técnica assumida por seus autores e da preservação 
da sua identificação como autores, inclusive para fins 
de acervo técnico. 

Art. 30. Para fins de uniformização de procedi-
mentos, em atenção aos princípios da eficiência e 
da economicidade, as autoridades competentes dos 
órgãos e entidades que contratam obras e serviços 

de engenharia deverão expedir e manter atualizadas 
normas internas tratando de licitação, execução, fis-
calização, controle e recebimento das obras, especial-
mente quanto a:

I – minutas-padrão de editais e contratos;
II – tramitação de recursos;
III – formalização de contratos;
IV – sanções administrativas e aplicação de penali-

dades;
V – gestão e fiscalização de contratos;
VI – cadastro de fornecedores;
VII – instrução dos procedimentos de licitação, dis-

pensa e inexigibilidade;
VIII – glossário de expressões técnicas;
IX – recebimento das obras e serviços;
IX – outras atividades decorrentes da execução des-

ta lei.

Art. 34. Em atenção ao princípio da transparên-
cia, os editais de licitação para a realização de obras 
e serviços de engenharia, bem como todas as peças 
dos seus respectivos processos administrativos, tais 
como propostas das licitantes, recursos administra-
tivos, comprovantes de habilitação, atas de reunião, 
comprovantes de publicação nos meios oficiais, entre 
outros, e os contratos e seus aditivos celebrados com 
o licitante vencedor, com todas as ordens de serviço, 
boletins de medição, empenhos emitidos, faturas, com-
provantes de pagamento, entre outros documentos 
e comprovantes, deverão ser disponibilizados, para 
consulta pública, em meio eletrônico, preferencialmen-
te no sítio oficial do órgão responsável pela licitação, 
devendo permanecer disponíveis para consulta pública 
no mínimo por cinco anos após o término da vigência 
dos contratos celebrados.

Art. 35 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O presente projeto de lei visa instituir normas 
gerais relacionadas à responsabilização pela licitação, 
contratação, controle e recebimento de obras públicas, 
no exercício da competência deferida à União pelo in-
ciso XXVII do art. 22 da Constituição, que estabelece 
competência privativa à União para editar normas ge-
rais de licitação e contratação para as administrações 
públicas 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, § 1°, III.

As contratações de obras e serviços de enge-
nharia representam atualmente um percentual signifi-
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cativo das despesas públicas dos vários entes federa-
dos, assumindo crescente importância na ampliação e 
consolidação da infraestrutura do país, imprescindível 
para viabilizar o desenvolvimento econômico e social 
almejado pela sociedade. Contratações usuais do po-
der público incluem obras de rodovias, ferrovias, por-
tos, aeroportos, hidrovias, obras hídricas, a exemplo 
de barragens, canais e sistemas de irrigação, obras de 
geração e transmissão de energia elétrica, obras de 
saneamento básico, pavimentação, habitação, melho-
rias de transportes urbanos, entre outras, cujo impacto 
na atividade administrativa é extremamente significa-
tivo e cujos riscos são acrescidos pela complexidade 
da matéria.

A Lei 8.666/93 estabelece diversas normas ge-
rais em matéria de licitação e contratação de obras e 
serviços de engenharia. No entanto, tem-se percebido 
algumas lacunas desse diploma legislativo com relação 
a uma definição mais clara dos deveres e responsabi-
lidades dos diversos envolvidos no planejamento, exe-
cução e fiscalização de obras públicas, especialmente 
levando-se em conta a crescente modernização admi-
nistrativa que vem sendo experimentada pelos órgãos 
e entidades da Administração, as quais repercutem 
técnica e procedimentalmente sobre os ambientes 
responsáveis pelas contratações de obras financiadas 
com recursos do Estado. 

O presente projeto de lei visa essencialmente 
atribuir normas cogentes em matéria de responsabili-
zação dos diversos atores envolvidos nas contratações 
de obras públicas, como órgãos e entidades licitantes, 
autores de projetos, empresas executoras, supervisoras 
e garantidoras e responsáveis pela fiscalização, con-
trole e recebimento das obras. Impende notar que a 
definição objetiva de responsabilidades garante maior 
eficiência, controle e transparência na aplicação dos 
recursos públicos, delimitando os deveres e obrigações 
de cada parte envolvida e garantindo-se previsibilidade 
na apuração das responsabilidades civil e administra-
tiva pelas irregularidades constatadas.

O projeto apresentado estabelece tipificação le-
gal clara para uma série de práticas irregulares que 
atualmente vicejam na execução de contratos de obras 
públicas, prescrevendo procedimentos preventivos e 
criando o marco legal para compreensão de seu sig-
nificado, vedação da conduta e eventual apenação de 
violações observadas. Em tempos de disseminada mal-
versação de recursos públicos, esta iniciativa oferece 
à Administração pública instrumentos capazes de de-
fender a gestão dessa parcela tão relevante e de tão 
complexa execução do orçamento público, orientando o 
gestor e instrumentalizando os mecanismos de controle 
institucional e social. Por tais motivos, apresentamos a 

proposição na certeza da plena acolhida por parte de 
nossos nobres Pares, igualmente movidos pela preo-
cupação com a preservação dos recursos da socieda-
de e a garantia da probidade na convivência pública. 

Sala das Sessões, – Pedro Taques, Senador da 
República.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legis-

lar sobre:
 I – direito civil, comercial, penal, processual, 

eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e 
do trabalho;
....................................................................................

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, § 1°, III; (Redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 19, de 1998)
....................................................................................

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências.

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

Capítulo I
Das Disposições Gerais

Seção I
Dos Princípios

Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre li-
citações e contratos administrativos pertinentes a obras, 
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações 
e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta 
Lei, além dos órgãos da administração direta, os fun-
dos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as 
empresas públicas, as sociedades de economia mista 
e demais entidades controladas direta ou indiretamen-
te pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
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Art. 2o As obras, serviços, inclusive de publicida-
de, compras, alienações, concessões, permissões e 
locações da Administração Pública, quando contratadas 
com terceiros, serão necessariamente precedidas de 
licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, conside-
ra-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou 
entidades da Administração Pública e particulares, em 
que haja um acordo de vontades para a formação de 
vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja 
qual for a denominação utilizada.

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observân-
cia do princípio constitucional da isonomia, a seleção 
da proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável 
e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoa-
lidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)

§ 1o É vedado aos agentes públicos:
I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que comprome-
tam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, 
inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e 
estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevan-
te para o específico objeto do contrato, ressalvado o 
disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei 
no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação dada 
pela Lei nº 12.349, de 2010)

II – estabelecer tratamento diferenciado de na-
tureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou 
qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangei-
ras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade 
e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos fi-
nanciamentos de agências internacionais, ressalvado 
o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3o da Lei no

8.248, de 23 de outubro de 1991.
§ 2o Em igualdade de condições, como critério 

de desempate, será assegurada preferência, sucessi-
vamente, aos bens e serviços:

 I – (Revogado pela Lei nº 12.349, de 2010)
 II – produzidos no País; 
III – produzidos ou prestados por empresas bra-

sileiras.
IV – produzidos ou prestados por empresas que 

invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tec-
nologia no País. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

§ 3o A licitação não será sigilosa, sendo públicos 
e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, 

salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a res-
pectiva abertura.

§ 4º (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
 § 5o Nos processos de licitação previstos no ca-

put, poderá ser estabelecido margem de preferência 
para produtos manufaturados e para serviços nacionais 
que atendam a normas técnicas brasileiras. (Incluído
pela Lei nº 12.349, de 2010)

§ 6o A margem de preferência de que trata o § 
5o será estabelecida com base em estudos revistos 
periodicamente, em prazo não superior a 5 (cinco) 
anos, que levem em consideração: (Incluído pela Lei 
nº 12.349, de 2010)

I – geração de emprego e renda; (Incluído pela 
Lei nº 12.349, de 2010)

II – efeito na arrecadação de tributos federais, 
estaduais e municipais; (Incluído pela Lei nº 12.349, 
de 2010)

III – desenvolvimento e inovação tecnológica rea-
lizados no País; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

IV – custo adicional dos produtos e serviços; e 
(Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

V – em suas revisões, análise retrospectiva de 
resultados. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

§ 7o Para os produtos manufaturados e serviços 
nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação 
tecnológica realizados no País, poderá ser estabele-
cido margem de preferência adicional àquela prevista 
no § 5o. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

§ 8o As margens de preferência por produto, ser-
viço, grupo de produtos ou grupo de serviços, a que se 
referem os §§ 5o e 7o, serão definidas pelo Poder Exe-
cutivo federal, não podendo a soma delas ultrapassar 
o montante de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o 
preço dos produtos manufaturados e serviços estran-
geiros. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

§ 9o As disposições contidas nos §§ 5o e 7o des-
te artigo não se aplicam aos bens e aos serviços cuja 
capacidade de produção ou prestação no País seja 
inferior: (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

I – à quantidade a ser adquirida ou contratada; 
ou (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

II – ao quantitativo fixado com fundamento no 
§ 7o do art. 23 desta Lei, quando for o caso. (Incluído
pela Lei nº 12.349, de 2010)

§ 10. A margem de preferência a que se refere 
o § 5o poderá ser estendida, total ou parcialmente, 
aos bens e serviços originários dos Estados Partes 
do Mercado Comum do Sul – Mercosul. (Incluído pela 
Lei nº 12.349, de 2010)

§ 11. Os editais de licitação para a contratação 
de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia 
justificativa da autoridade competente, exigir que o 
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contratado promova, em favor de órgão ou entidade 
integrante da administração pública ou daqueles por 
ela indicados a partir de processo isonômico, medidas 
de compensação comercial, industrial, tecnológica ou 
acesso a condições vantajosas de financiamento, cumu-
lativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder 
Executivo federal. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

§ 12. Nas contratações destinadas à implanta-
ção, manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas 
de tecnologia de informação e comunicação, conside-
rados estratégicos em ato do Poder Executivo federal, 
a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com 
tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acor-
do com o processo produtivo básico de que trata a Lei 
no 10.176, de 11 de janeiro de 2001. (Incluído pela Lei 
nº 12.349, de 2010)

§ 13. Será divulgada na internet, a cada exer-
cício financeiro, a relação de empresas favorecidas 
em decorrência do disposto nos §§ 5o, 7o, 10, 11 e 12 
deste artigo, com indicação do volume de recursos 
destinados a cada uma delas. (Incluído pela Lei nº 
12.349, de 2010)

Art. 4o Todos quantos participem de licitação pro-
movida pelos órgãos ou entidades a que se refere o 
art. 1º têm direito público subjetivo à fiel observância 
do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, po-
dendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvol-
vimento, desde que não interfira de modo a perturbar 
ou impedir a realização dos trabalhos.

Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto 
nesta lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele 
praticado em qualquer esfera da Administração Pública.

Art. 5o Todos os valores, preços e custos utiliza-
dos nas licitações terão como expressão monetária a 
moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 
42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, 
no pagamento das obrigações relativas ao fornecimen-
to de bens, locações, realização de obras e prestação 
de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada 
de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de 
suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes 
razões de interesse público e mediante prévia justifica-
tiva da autoridade competente, devidamente publicada.

§ 1o Os créditos a que se refere este artigo terão 
seus valores corrigidos por critérios previstos no ato 
convocatório e que lhes preservem o valor.

§ 2o A correção de que trata o parágrafo anterior 
cujo pagamento será feito junto com o principal, cor-
rerá à conta das mesmas dotações orçamentárias que 
atenderam aos créditos a que se referem. (Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 3o Observados o disposto no caput, os paga-
mentos decorrentes de despesas cujos valores não 

ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24, 
sem prejuízo do que dispõe seu parágrafo único, deve-
rão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 
contados da apresentação da fatura. (Incluído pela Lei 
nº 9.648, de 1998)

Seção II
Das Definições

Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se:
I – Obra – toda construção, reforma, fabricação, 

recuperação ou ampliação, realizada por execução 
direta ou indireta;

II – Serviço – toda atividade destinada a obter 
determinada utilidade de interesse para a Administra-
ção, tais como: demolição, conserto, instalação, mon-
tagem, operação, conservação, reparação, adaptação, 
manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, 
seguro ou trabalhos técnico-profissionais; 

III – Compra – toda aquisição remunerada de bens 
para fornecimento de uma só vez ou parceladamente;

IV – Alienação – toda transferência de domínio 
de bens a terceiros;

V – Obras, serviços e compras de grande vulto – 
aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 (vinte 
e cinco) vezes o limite estabelecido na alínea “c” do 
inciso I do art. 23 desta Lei;

VI – Seguro-Garantia – o seguro que garante o 
fiel cumprimento das obrigações assumidas por em-
presas em licitações e contratos;

VII – Execução direta – a que é feita pelos órgãos 
e entidades da Administração, pelos próprios meios;

VIII – Execução indireta – a que o órgão ou enti-
dade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes 
regimes: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

a) empreitada por preço global – quando se con-
trata a execução da obra ou do serviço por preço certo 
e total;

b) empreitada por preço unitário – quando se 
contrata a execução da obra ou do serviço por preço 
certo de unidades determinadas;

c) (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, 
de 1994)

d) tarefa – quando se ajusta mão-de-obra para 
pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem for-
necimento de materiais;

e) empreitada integral – quando se contrata um 
empreendimento em sua integralidade, compreendendo 
todas as etapas das obras, serviços e instalações ne-
cessárias, sob inteira responsabilidade da contratada 
até a sua entrega ao contratante em condições de en-
trada em operação, atendidos os requisitos técnicos e 
legais para sua utilização em condições de segurança 
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estrutural e operacional e com as características ade-
quadas às finalidades para que foi contratada;

IX – Projeto Básico – conjunto de elementos ne-
cessários e suficientes, com nível de precisão adequa-
do, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de 
obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com 
base nas indicações dos estudos técnicos prelimina-
res, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, 
e que possibilite a avaliação do custo da obra e a defi-
nição dos métodos e do prazo de execução, devendo 
conter os seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solução escolhida de for-
ma a fornecer visão global da obra e identificar todos 
os seus elementos constitutivos com clareza;

b) soluções técnicas globais e localizadas, sufi-
cientemente detalhadas, de forma a minimizar a ne-
cessidade de reformulação ou de variantes durante as 
fases de elaboração do projeto executivo e de realiza-
ção das obras e montagem;

c) identificação dos tipos de serviços a executar e 
de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem 
como suas especificações que assegurem os melho-
res resultados para o empreendimento, sem frustrar o 
caráter competitivo para a sua execução;

d) informações que possibilitem o estudo e a de-
dução de métodos construtivos, instalações provisórias 
e condições organizacionais para a obra, sem frustrar 
o caráter competitivo para a sua execução;

e) subsídios para montagem do plano de licitação 
e gestão da obra, compreendendo a sua programação, 
a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização 
e outros dados necessários em cada caso;

f) orçamento detalhado do custo global da obra, 
fundamentado em quantitativos de serviços e forneci-
mentos propriamente avaliados;

X – Projeto Executivo – o conjunto dos elementos 
necessários e suficientes à execução completa da obra, 
de acordo com as normas pertinentes da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

XI – Administração Pública – a administração 
direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as 
entidades com personalidade jurídica de direito priva-
do sob controle do poder público e das fundações por 
ele instituídas ou mantidas;

XII – Administração – órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera 
e atua concretamente;

XIII – Imprensa Oficial – veículo oficial de divul-
gação da Administração Pública, sendo para a União o 
Diário Oficial da União, e, para os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, o que for definido nas respec-
tivas leis; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

XIV – Contratante – é o órgão ou entidade sig-
natária do instrumento contratual; 

XV – Contratado – a pessoa física ou jurídica 
signatária de contrato com a Administração Pública;

XVI – Comissão – comissão, permanente ou espe-
cial, criada pela Administração com a função de receber, 
examinar e julgar todos os documentos e procedimentos 
relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes.

 XVII – produtos manufaturados nacionais – pro-
dutos manufaturados, produzidos no território nacional 
de acordo com o processo produtivo básico ou com as 
regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo 
federal; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

XVIII – serviços nacionais – serviços prestados 
no País, nas condições estabelecidas pelo Poder Exe-
cutivo federal; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

XIX – sistemas de tecnologia de informação e co-
municação estratégicos – bens e serviços de tecnologia 
da informação e comunicação cuja descontinuidade 
provoque dano significativo à administração pública e 
que envolvam pelo menos um dos seguintes requisitos 
relacionados às informações críticas: disponibilidade, 
confiabilidade, segurança e confidencialidade. (Inclu-
ído pela Lei nº 12.349, de 2010)

Seção III
Das Obras e Serviços

Art. 7o As licitações para a execução de obras e 
para a prestação de serviços obedecerão ao disposto 
neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:

I – projeto básico;
II – projeto executivo;
III – execução das obras e serviços.
§ 1o A execução de cada etapa será obrigato-

riamente precedida da conclusão e aprovação, pela 
autoridade competente, dos trabalhos relativos às 
etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o 
qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com 
a execução das obras e serviços, desde que também 
autorizado pela Administração.

§ 2o As obras e os serviços somente poderão ser 
licitados quando:

I – houver projeto básico aprovado pela autoridade 
competente e disponível para exame dos interessados 
em participar do processo licitatório;

II – existir orçamento detalhado em planilhas 
que expressem a composição de todos os seus cus-
tos unitários; 

III – houver previsão de recursos orçamentários 
que assegurem o pagamento das obrigações decor-
rentes de obras ou serviços a serem executadas no 
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exercício financeiro em curso, de acordo com o res-
pectivo cronograma;

IV – o produto dela esperado estiver contempla-
do nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de 
que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando 
for o caso.

§ 3o É vedado incluir no objeto da licitação a ob-
tenção de recursos financeiros para sua execução, 
qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de 
empreendimentos executados e explorados sob o regi-
me de concessão, nos termos da legislação específica.

§ 4o É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da li-
citação, de fornecimento de materiais e serviços sem 
previsão de quantidades ou cujos quantitativos não 
correspondam às previsões reais do projeto básico 
ou executivo.

§ 5o É vedada a realização de licitação cujo objeto 
inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, 
características e especificações exclusivas, salvo nos 
casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda 
quando o fornecimento de tais materiais e serviços for 
feito sob o regime de administração contratada, pre-
visto e discriminado no ato convocatório.

§ 6o A infringência do disposto neste artigo im-
plica a nulidade dos atos ou contratos realizados e 
a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

§ 7o Não será ainda computado como valor da 
obra ou serviço, para fins de julgamento das propos-
tas de preços, a atualização monetária das obrigações 
de pagamento, desde a data final de cada período de 
aferição até a do respectivo pagamento, que será cal-
culada pelos mesmos critérios estabelecidos obriga-
toriamente no ato convocatório.

§ 8o Qualquer cidadão poderá requerer à Admi-
nistração Pública os quantitativos das obras e preços 
unitários de determinada obra executada.

§ 9o O disposto neste artigo aplica-se também, 
no que couber, aos casos de dispensa e de inexigibi-
lidade de licitação.

Art. 8o A execução das obras e dos serviços deve 
programar-se, sempre, em sua totalidade, previstos 
seus custos atual e final e considerados os prazos de 
sua execução.

Parágrafo único. É proibido o retardamento imo-
tivado da execução de obra ou serviço, ou de suas 
parcelas, se existente previsão orçamentária para sua 
execução total, salvo insuficiência financeira ou compro-
vado motivo de ordem técnica, justificados em despacho 
circunstanciado da autoridade a que se refere o art. 26 
desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 9o Não poderá participar, direta ou indireta-
mente, da licitação ou da execução de obra ou serviço 
e do fornecimento de bens a eles necessários:

I – o autor do projeto, básico ou executivo, pes-
soa física ou jurídica;

II – empresa, isoladamente ou em consórcio, 
responsável pela elaboração do projeto básico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco 
por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 
responsável técnico ou subcontratado;

III – servidor ou dirigente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação.

§ 1o É permitida a participação do autor do projeto 
ou da empresa a que se refere o inciso II deste artigo, 
na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como 
consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, su-
pervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço 
da Administração interessada.

§ 2o O disposto neste artigo não impede a lici-
tação ou contratação de obra ou serviço que inclua 
a elaboração de projeto executivo como encargo do 
contratado ou pelo preço previamente fixado pela 
Administração.

§ 3o Considera-se participação indireta, para fins 
do disposto neste artigo, a existência de qualquer víncu-
lo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira 
ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física 
ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, 
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos 
de bens e serviços a estes necessários. 

§ 4o O disposto no parágrafo anterior aplica-se 
aos membros da comissão de licitação. 

Art. 10. As obras e serviços poderão ser execu-
tados nas seguintes formas: (Redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 1994)

I – execução direta;
II – execução indireta, nos seguintes regimes:

(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
a) empreitada por preço global;
b) empreitada por preço unitário;
c) (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994)
d) tarefa;
e) empreitada integral.
Parágrafo único. (Vetado). (Redação dada pela 

Lei nº 8.883, de 1994)
Art. 11. As obras e serviços destinados aos mes-

mos fins terão projetos padronizados por tipos, cate-
gorias ou classes, exceto quando o projeto-padrão 
não atender às condições peculiares do local ou às 
exigências específicas do empreendimento. 

Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos 
de obras e serviços serão considerados principalmen-
te os seguintes requisitos: (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL524



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 20 07215

I – segurança;
II – funcionalidade e adequação ao interesse 

público;
III – economia na execução, conservação e ope-

ração;
IV – possibilidade de emprego de mão-de-obra, 

materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no 
local para execução, conservação e operação;

V – facilidade na execução, conservação e opera-
ção, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço;

VI – adoção das normas técnicas, de saúde e 
de segurança do trabalho adequadas; (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, de 1994)

VII – impacto ambiental. 

Seção IV
Dos Serviços Técnicos Profissionais

Especializados

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se 
serviços técnicos profissionais especializados os tra-
balhos relativos a:

I – estudos técnicos, planejamentos e projetos 
básicos ou executivos;

II – pareceres, perícias e avaliações em geral;
III – assessorias ou consultorias técnicas e au-

ditorias financeiras ou tributárias; (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

IV – fiscalização, supervisão ou gerenciamento 
de obras ou serviços;

V – patrocínio ou defesa de causas judiciais ou 
administrativas;

VI – treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
VII – restauração de obras de arte e bens de 

valor histórico.
VIII – (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 

1994)
§ 1o Ressalvados os casos de inexigibilidade de 

licitação, os contratos para a prestação de serviços 
técnicos profissionais especializados deverão, prefe-
rencialmente, ser celebrados mediante a realização 
de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou 
remuneração.

§ 2o Aos serviços técnicos previstos neste ar-
tigo aplica-se, no que couber, o disposto no art. 111 
desta Lei.

§ 3o A empresa de prestação de serviços técnicos 
especializados que apresente relação de integrantes 
de seu corpo técnico em procedimento licitatório ou 
como elemento de justificação de dispensa ou inexigi-
bilidade de licitação, ficará obrigada a garantir que os 
referidos integrantes realizem pessoal e diretamente 
os serviços objeto do contrato.

Seção V
Das Compras

Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a ade-
quada caracterização de seu objeto e indicação dos 
recursos orçamentários para seu pagamento, sob 
pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem 
lhe tiver dado causa. 

Art. 15. As compras, sempre que possível, deve-
rão: (Regulamento)

I – atender ao princípio da padronização, que 
imponha compatibilidade de especificações técnicas 
e de desempenho, observadas, quando for o caso, as 
condições de manutenção, assistência técnica e ga-
rantia oferecidas; 

II – ser processadas através de sistema de re-
gistro de preços; 

III – submeter-se às condições de aquisição e 
pagamento semelhantes às do setor privado;

IV – ser subdivididas em tantas parcelas quan-
tas necessárias para aproveitar as peculiaridades do 
mercado, visando economicidade;

V – balizar-se pelos preços praticados no âmbi-
to dos órgãos e entidades da Administração Pública. 

§ 1o O registro de preços será precedido de am-
pla pesquisa de mercado.

§ 2o Os preços registrados serão publicados tri-
mestralmente para orientação da Administração, na 
imprensa oficial.

§ 3o O sistema de registro de preços será regu-
lamentado por decreto, atendidas as peculiaridades 
regionais, observadas as seguintes condições: 

I – seleção feita mediante concorrência;
II – estipulação prévia do sistema de controle e 

atualização dos preços registrados;
III – validade do registro não superior a um ano.
§ 4o A existência de preços registrados não obri-

ga a Administração a firmar as contratações que deles 
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de 
outros meios, respeitada a legislação relativa às lici-
tações, sendo assegurado ao beneficiário do registro 
preferência em igualdade de condições.

§ 5o O sistema de controle originado no quadro 
geral de preços, quando possível, deverá ser infor-
matizado.

§ 6o Qualquer cidadão é parte legítima para im-
pugnar preço constante do quadro geral em razão 
de incompatibilidade desse com o preço vigente no 
mercado.

§ 7o Nas compras deverão ser observadas, ainda:
I – a especificação completa do bem a ser adqui-

rido sem indicação de marca; 
II – a definição das unidades e das quantidades 

a serem adquiridas em função do consumo e utiliza-
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ção prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que 
possível, mediante adequadas técnicas quantitativas 
de estimação; 

III – as condições de guarda e armazenamento 
que não permitam a deterioração do material. 

§ 8o O recebimento de material de valor supe-
rior ao limite estabelecido no art. 23 desta Lei, para 
a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma 
comissão de, no mínimo, 3 (três) membros.

Art. 16. Será dada publicidade, mensalmente, em 
órgão de divulgação oficial ou em quadro de avisos 
de amplo acesso público, à relação de todas as com-
pras feitas pela Administração Direta ou Indireta, de 
maneira a clarificar a identificação do bem comprado, 
seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome 
do vendedor e o valor total da operação, podendo ser 
aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa 
e inexigibilidade de licitação. (Redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 1994)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se 
aplica aos casos de dispensa de licitação previstos no 
inciso IX do art. 24. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

Seção VI
Das Alienações

Art. 17. A alienação de bens da Administração 
Pública, subordinada à existência de interesse público 
devidamente justificado, será precedida de avaliação 
e obedecerá às seguintes normas:

I – quando imóveis, dependerá de autorização 
legislativa para órgãos da administração direta e enti-
dades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclu-
sive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação 
prévia e de licitação na modalidade de concorrência, 
dispensada esta nos seguintes casos: 

a) dação em pagamento; 
b) doação, permitida exclusivamente para outro 

órgão ou entidade da administração pública, de qual-
quer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíne-
as f, h e i; (Redação dada pela Lei nº 11.952, de 2009)

c) permuta, por outro imóvel que atenda aos re-
quisitos constantes do inciso X do art. 24 desta Lei; 

d) investidura; 
e) venda a outro órgão ou entidade da administra-

ção pública, de qualquer esfera de governo; (Incluída
pela Lei nº 8.883, de 1994)

f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, 
concessão de direito real de uso, locação ou permis-
são de uso de bens imóveis residenciais construídos, 
destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de 
programas habitacionais ou de regularização fundiária 
de interesse social desenvolvidos por órgãos ou enti-

dades da administração pública; (Redação dada pela 
Lei nº 11.481, de 2007)

g) procedimentos de legitimação de posse de 
que trata o art. 29 da Lei no 6.383, de 7 de dezembro 
de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos 
da Administração Pública em cuja competência legal 
inclua-se tal atribuição; (Incluído pela Lei nº 11.196, 
de 2005)

h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, con-
cessão de direito real de uso, locação ou permissão de 
uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local 
com área de até 250 m² (duzentos e cinqüenta metros 
quadrados) e inseridos no âmbito de programas de 
regularização fundiária de interesse social desenvolvi-
dos por órgãos ou entidades da administração pública; 
(Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007)

i) alienação e concessão de direito real de uso, 
gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União 
na Amazônia Legal onde incidam ocupações até o li-
mite de 15 (quinze) módulos fiscais ou 1.500ha (mil e 
quinhentos hectares), para fins de regularização fun-
diária, atendidos os requisitos legais; (Incluído pela Lei 
nº 11.952, de 2009)

II – quando móveis, dependerá de avaliação prévia 
e de licitação, dispensada esta nos seguintes casos:

a) doação, permitida exclusivamente para fins e 
uso de interesse social, após avaliação de sua oportu-
nidade e conveniência sócio-econômica, relativamente 
à escolha de outra forma de alienação; 

b) permuta, permitida exclusivamente entre ór-
gãos ou entidades da Administração Pública; 

c) venda de ações, que poderão ser negociadas 
em bolsa, observada a legislação específica;

d) venda de títulos, na forma da legislação per-
tinente;

e) venda de bens produzidos ou comercializados 
por órgãos ou entidades da Administração Pública, em 
virtude de suas finalidades;

f) venda de materiais e equipamentos para outros 
órgãos ou entidades da Administração Pública, sem 
utilização previsível por quem deles dispõe. 

§ 1o Os imóveis doados com base na alínea “b” 
do inciso I deste artigo, cessadas as razões que jus-
tificaram a sua doação, reverterão ao patrimônio da 
pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo 
beneficiário. 

§ 2o A Administração também poderá conceder 
título de propriedade ou de direito real de uso de imó-
veis, dispensada licitação, quando o uso destinar-se: 
(Redação dada pela Lei nº 11.196, de 2005)

I – a outro órgão ou entidade da Administração 
Pública, qualquer que seja a localização do imóvel; 
(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)
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II – a pessoa natural que, nos termos da lei, re-
gulamento ou ato normativo do órgão competente, 
haja implementado os requisitos mínimos de cultura, 
ocupação mansa e pacífica e exploração direta sobre 
área rural situada na Amazônia Legal, superior a 1 (um) 
módulo fiscal e limitada a 15 (quinze) módulos fiscais, 
desde que não exceda 1.500ha (mil e quinhentos hec-
tares); (Redação dada pela Lei nº 11.952, de 2009)

§ 2º-A. As hipóteses do inciso II do § 2o ficam dis-
pensadas de autorização legislativa, porém submetem-
-se aos seguintes condicionamentos: (Redação dada 
pela Lei nº 11.952, de 2009)

I – aplicação exclusivamente às áreas em que a 
detenção por particular seja comprovadamente ante-
rior a 1o de dezembro de 2004; (Incluído pela Lei nº 
11.196, de 2005)

II – submissão aos demais requisitos e impedi-
mentos do regime legal e administrativo da destinação 
e da regularização fundiária de terras públicas; (Inclu-
ído pela Lei n] 11.196, de 2005)

III – vedação de concessões para hipóteses de 
exploração não-contempladas na lei agrária, nas leis de 
destinação de terras públicas, ou nas normas legais ou 
administrativas de zoneamento ecológico-econômico; 
e (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

IV – previsão de rescisão automática da conces-
são, dispensada notificação, em caso de declaração de 
utilidade, ou necessidade pública ou interesse social. 
(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

§ 2o-B. A hipótese do inciso II do § 2o deste artigo: 
(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

I – só se aplica a imóvel situado em zona rural, 
não sujeito a vedação, impedimento ou inconveniente 
a sua exploração mediante atividades agropecuárias; 
(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

II – fica limitada a áreas de até quinze módu-
los fiscais, desde que não exceda mil e quinhentos 
hectares, vedada a dispensa de licitação para áreas 
superiores a esse limite; (Redação dada pela Lei nº 
11.763, de 2008)

III – pode ser cumulada com o quantitativo de 
área decorrente da figura prevista na alínea g do inciso 
I do caput deste artigo, até o limite previsto no inciso II 
deste parágrafo. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

IV – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.763, de 
2008)

§ 3o Entende-se por investidura, para os fins desta 
lei: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

I – a alienação aos proprietários de imóveis lin-
deiros de área remanescente ou resultante de obra 
pública, área esta que se tornar inaproveitável isola-
damente, por preço nunca inferior ao da avaliação e 
desde que esse não ultrapasse a 50% (cinqüenta por 

cento) do valor constante da alínea “a” do inciso II do 
art. 23 desta lei; (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

II – a alienação, aos legítimos possuidores dire-
tos ou, na falta destes, ao Poder Público, de imóveis 
para fins residenciais construídos em núcleos urbanos 
anexos a usinas hidrelétricas, desde que considerados 
dispensáveis na fase de operação dessas unidades e 
não integrem a categoria de bens reversíveis ao final 
da concessão. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

§ 4o A doação com encargo será licitada e de seu 
instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o 
prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob 
pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação 
no caso de interesse público devidamente justificado;
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 5o Na hipótese do parágrafo anterior, caso o 
donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de 
financiamento, a cláusula de reversão e demais obriga-
ções serão garantidas por hipoteca em segundo grau 
em favor do doador. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 6o Para a venda de bens móveis avaliados, 
isolada ou globalmente, em quantia não superior ao 
limite previsto no art. 23, inciso II, alínea “b” desta Lei, 
a Administração poderá permitir o leilão. (Incluído pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

§ 7o (VETADO). (Incluído pela Lei nº 11.481, de 
2007)

Art. 18. Na concorrência para a venda de bens 
imóveis, a fase de habilitação limitar-se-á à compro-
vação do recolhimento de quantia correspondente a 
5% (cinco por cento) da avaliação.

Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 8.883, 
de 1994)

Art. 19. Os bens imóveis da Administração Pú-
blica, cuja aquisição haja derivado de procedimentos 
judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alie-
nados por ato da autoridade competente, observadas 
as seguintes regras:

I – avaliação dos bens alienáveis;
II – comprovação da necessidade ou utilidade 

da alienação;
III – adoção do procedimento licitatório, sob a 

modalidade de concorrência ou leilão. (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, de 1994)

Capítulo II
Da Licitação

Seção I
Das Modalidades, Limites e Dispensa

Art. 20. As licitações serão efetuadas no local onde 
se situar a repartição interessada, salvo por motivo de 
interesse público, devidamente justificado.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo não 
impedirá a habilitação de interessados residentes ou 
sediados em outros locais.

Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos edi-
tais das concorrências, das tomadas de preços, dos 
concursos e dos leilões, embora realizados no local da 
repartição interessada, deverão ser publicados com an-
tecedência, no mínimo, por uma vez: (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, de 1994)

I – no Diário Oficial da União, quando se tratar 
de licitação feita por órgão ou entidade da Adminis-
tração Pública Federal e, ainda, quando se tratar de 
obras financiadas parcial ou totalmente com recursos 
federais ou garantidas por instituições federais; (Re-
dação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

II – no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Fe-
deral quando se tratar, respectivamente, de licitação 
feita por órgão ou entidade da Administração Pública 
Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal; (Reda-
ção dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

III – em jornal diário de grande circulação no 
Estado e também, se houver, em jornal de circulação 
no Município ou na região onde será realizada a obra, 
prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o 
bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto 
da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação 
para ampliar a área de competição. (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 1o O aviso publicado conterá a indicação do 
local em que os interessados poderão ler e obter o 
texto integral do edital e todas as informações sobre 
a licitação.

§ 2o O prazo mínimo até o recebimento das pro-
postas ou da realização do evento será: 

I – quarenta e cinco dias para: (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, de 1994)

a) concurso; (Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994)
b) concorrência, quando o contrato a ser cele-

brado contemplar o regime de empreitada integral ou 
quando a licitação for do tipo “melhor técnica” ou “téc-
nica e preço”; (Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994)

II – trinta dias para: (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

a) concorrência, nos casos não especificados 
na alínea “b” do inciso anterior; (Incluída pela Lei nº 
8.883, de 1994)

b) tomada de preços, quando a licitação for do 
tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço”; (Incluída pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

III – quinze dias para a tomada de preços, nos 
casos não especificados na alínea “b” do inciso anterior, 
ou leilão; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

IV – cinco dias úteis para convite. (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 3o Os prazos estabelecidos no parágrafo an-
terior serão contados a partir da última publicação do 
edital resumido ou da expedição do convite, ou ainda 
da efetiva disponibilidade do edital ou do convite e 
respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer 
mais tarde. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 4o Qualquer modificação no edital exige divul-
gação pela mesma forma que se deu o texto original, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando, inqüestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 

Art. 22. São modalidades de licitação: 
I – concorrência; 
II – tomada de preços; 
III – convite; 
IV – concurso; 
V – leilão. 
§ 1o Concorrência é a modalidade de licitação 

entre quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os requi-
sitos mínimos de qualificação exigidos no edital para 
execução de seu objeto.

§ 2o Tomada de preços é a modalidade de licita-
ção entre interessados devidamente cadastrados ou 
que atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação.

§ 3o Convite é a modalidade de licitação entre 
interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadas-
trados ou não, escolhidos e convidados em número 
mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual 
afixará, em local apropriado, cópia do instrumento con-
vocatório e o estenderá aos demais cadastrados na 
correspondente especialidade que manifestarem seu 
interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) 
horas da apresentação das propostas.

§ 4o Concurso é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para escolha de trabalho téc-
nico, científico ou artístico, mediante a instituição de 
prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme 
critérios constantes de edital publicado na imprensa 
oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias.

§ 5o Leilão é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para a venda de bens móveis 
inservíveis para a administração ou de produtos legal-
mente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação 
de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer 
o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
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§ 6o Na hipótese do § 3o deste artigo, existindo na 
praça mais de 3 (três) possíveis interessados, a cada 
novo convite, realizado para objeto idêntico ou asse-
melhado, é obrigatório o convite a, no mínimo, mais 
um interessado, enquanto existirem cadastrados não 
convidados nas últimas licitações. (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

§ 7o Quando, por limitações do mercado ou ma-
nifesto desinteresse dos convidados, for impossível a 
obtenção do número mínimo de licitantes exigidos no 
§ 3o deste artigo, essas circunstâncias deverão ser 
devidamente justificadas no processo, sob pena de 
repetição do convite. 

§ 8o É vedada a criação de outras modalidades 
de licitação ou a combinação das referidas neste artigo. 

§ 9o Na hipótese do parágrafo 2o deste artigo, a 
administração somente poderá exigir do licitante não 
cadastrado os documentos previstos nos arts. 27 a 31, 
que comprovem habilitação compatível com o objeto 
da licitação, nos termos do edital. (Incluído pela Lei nº 
8.883, de 1994)

Art. 23. As modalidades de licitação a que se re-
ferem os incisos I a III do artigo anterior serão deter-
minadas em função dos seguintes limites, tendo em 
vista o valor estimado da contratação: 

I – para obras e serviços de engenharia: (Reda-
ção dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

a) convite – até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta 
mil reais); (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

b) tomada de preços – até R$ 1.500.000,00 (um 
milhão e quinhentos mil reais); (Redação dada pela 
Lei nº 9.648, de 1998)

c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um 
milhão e quinhentos mil reais); (Redação dada pela 
Lei nº 9.648, de 1998)

II – para compras e serviços não referidos no inci-
so anterior:(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

a) convite – até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

b) tomada de preços – até R$ 650.000,00 (seis-
centos e cinqüenta mil reais); (Redação dada pela Lei 
nº 9.648, de 1998)

c) concorrência – acima de R$ 650.000,00 (seis-
centos e cinqüenta mil reais). (Redação dada pela Lei 
nº 9.648, de 1998)

§ 1o As obras, serviços e compras efetuadas pela 
Administração serão divididas em tantas parcelas quan-
tas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, 
procedendo-se à licitação com vistas ao melhor apro-
veitamento dos recursos disponíveis no mercado e à 
ampliação da competitividade sem perda da economia 
de escala. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 2o Na execução de obras e serviços e nas com-
pras de bens, parceladas nos termos do parágrafo 
anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, 
serviço ou compra, há de corresponder licitação dis-
tinta, preservada a modalidade pertinente para a exe-
cução do objeto em licitação. (Redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 1994)

§ 3o A concorrência é a modalidade de licita-
ção cabível, qualquer que seja o valor de seu objeto, 
tanto na compra ou alienação de bens imóveis, res-
salvado o disposto no art. 19, como nas concessões 
de direito real de uso e nas licitações internacionais, 
admitindo-se neste último caso, observados os limites 
deste artigo, a tomada de preços, quando o órgão ou 
entidade dispuser de cadastro internacional de forne-
cedores ou o convite, quando não houver fornecedor 
do bem ou serviço no País. (Redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 1994)

§ 4o Nos casos em que couber convite, a Admi-
nistração poderá utilizar a tomada de preços e, em 
qualquer caso, a concorrência.

§ 5o É vedada a utilização da modalidade “convite” 
ou “tomada de preços”, conforme o caso, para parcelas 
de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras 
e serviços da mesma natureza e no mesmo local que 
possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, 
sempre que o somatório de seus valores caracterizar 
o caso de “tomada de preços” ou “concorrência”, res-
pectivamente, nos termos deste artigo, exceto para 
as parcelas de natureza específica que possam ser 
executadas por pessoas ou empresas de especiali-
dade diversa daquela do executor da obra ou serviço. 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 6o As organizações industriais da Administra-
ção Federal direta, em face de suas peculiaridades, 
obedecerão aos limites estabelecidos no inciso I deste 
artigo também para suas compras e serviços em ge-
ral, desde que para a aquisição de materiais aplicados 
exclusivamente na manutenção, reparo ou fabricação 
de meios operacionais bélicos pertencentes à União. 
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 7o Na compra de bens de natureza divisível e 
desde que não haja prejuízo para o conjunto ou com-
plexo, é permitida a cotação de quantidade inferior à 
demandada na licitação, com vistas a ampliação da 
competitividade, podendo o edital fixar quantitativo mí-
nimo para preservar a economia de escala. (Incluído
pela Lei nº 9.648, de 1998)

§ 8o No caso de consórcios públicos, aplicar-se-á 
o dobro dos valores mencionados no caput deste artigo 
quando formado por até 3 (três) entes da Federação, 
e o triplo, quando formado por maior número. (Incluído
pela Lei nº 11.107, de 2005)

529ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



07220 Terça-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

Art. 24. É dispensável a licitação: Vide Lei nº 
12.188, de 2.010 Vigência

I – para obras e serviços de engenharia de valor 
até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a”, 
do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram 
a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda 
para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo 
local que possam ser realizadas conjunta e concomi-
tantemente; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

II – para outros serviços e compras de valor até 
10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a”, 
do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos 
casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação 
de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; 
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

III – nos casos de guerra ou grave perturbação 
da ordem;

IV – nos casos de emergência ou de calamidade 
pública, quando caracterizada urgência de atendimen-
to de situação que possa ocasionar prejuízo ou com-
prometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, 
e somente para os bens necessários ao atendimen-
to da situação emergencial ou calamitosa e para as 
parcelas de obras e serviços que possam ser conclu-
ídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência 
da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação 
dos respectivos contratos; 

V – quando não acudirem interessados à licitação 
anterior e esta, justificadamente, não puder ser repeti-
da sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste 
caso, todas as condições preestabelecidas;

VI – quando a União tiver que intervir no domí-
nio econômico para regular preços ou normalizar o 
abastecimento;

VII – quando as propostas apresentadas consig-
narem preços manifestamente superiores aos pratica-
dos no mercado nacional, ou forem incompatíveis com 
os fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos 
em que, observado o parágrafo único do art. 48 desta 
Lei e, persistindo a situação, será admitida a adjudica-
ção direta dos bens ou serviços, por valor não superior 
ao constante do registro de preços, ou dos serviços; 
(Vide § 3º do art. 48)

VIII – para a aquisição, por pessoa jurídica de di-
reito público interno, de bens produzidos ou serviços 
prestados por órgão ou entidade que integre a Admi-
nistração Pública e que tenha sido criado para esse 
fim específico em data anterior à vigência desta Lei, 
desde que o preço contratado seja compatível com 

o praticado no mercado; (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

IX – quando houver possibilidade de comprome-
timento da segurança nacional, nos casos estabeleci-
dos em decreto do Presidente da República, ouvido o 
Conselho de Defesa Nacional; (Regulamento)

X – para a compra ou locação de imóvel des-
tinado ao atendimento das finalidades precípuas da 
administração, cujas necessidades de instalação e 
localização condicionem a sua escolha, desde que 
o preço seja compatível com o valor de mercado, 
segundo avaliação prévia;(Redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 1994)

XI – na contratação de remanescente de obra, 
serviço ou fornecimento, em conseqüência de rescisão 
contratual, desde que atendida a ordem de classificação 
da licitação anterior e aceitas as mesmas condições 
oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao 
preço, devidamente corrigido; 

XII – nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e 
outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para 
a realização dos processos licitatórios corresponden-
tes, realizadas diretamente com base no preço do dia; 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

XIII – na contratação de instituição brasileira in-
cumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, 
do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de 
instituição dedicada à recuperação social do preso, des-
de que a contratada detenha inquestionável reputação 
ético-profissional e não tenha fins lucrativos;(Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

XIV – para a aquisição de bens ou serviços nos 
termos de acordo internacional específico aprovado 
pelo Congresso Nacional, quando as condições ofer-
tadas forem manifestamente vantajosas para o Poder 
Público; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

XV – para a aquisição ou restauração de obras 
de arte e objetos históricos, de autenticidade certifica-
da, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades 
do órgão ou entidade. 

XVI – para a impressão dos diários oficiais, de 
formulários padronizados de uso da administração, e 
de edições técnicas oficiais, bem como para presta-
ção de serviços de informática a pessoa jurídica de 
direito público interno, por órgãos ou entidades que 
integrem a Administração Pública, criados para esse 
fim específico;(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

XVII – para a aquisição de componentes ou pe-
ças de origem nacional ou estrangeira, necessários à 
manutenção de equipamentos durante o período de 
garantia técnica, junto ao fornecedor original desses 
equipamentos, quando tal condição de exclusividade 
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for indispensável para a vigência da garantia; (Incluído
pela Lei nº 8.883, de 1994)

XVIII – nas compras ou contratações de serviços 
para o abastecimento de navios, embarcações, unida-
des aéreas ou tropas e seus meios de deslocamen-
to quando em estada eventual de curta duração em 
portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas 
sedes, por motivo de movimentação operacional ou de 
adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais 
puder comprometer a normalidade e os propósitos das 
operações e desde que seu valor não exceda ao limite 
previsto na alínea “a” do incico II do art. 23 desta Lei: 
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

XIX – para as compras de material de uso pelas 
Forças Armadas, com exceção de materiais de uso 
pessoal e administrativo, quando houver necessidade 
de manter a padronização requerida pela estrutura de 
apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, 
mediante parecer de comissão instituída por decreto; 
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

XX – na contratação de associação de porta-
dores de deficiência física, sem fins lucrativos e de 
comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da 
Admininistração Pública, para a prestação de serviços 
ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço 
contratado seja compatível com o praticado no mer-
cado. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

XXI – para a aquisição de bens e insumos destina-
dos exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica 
com recursos concedidos pela Capes, pela Finep, pelo 
CNPq ou por outras instituições de fomento a pesqui-
sa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico; 
(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)

XXII – na contratação de fornecimento ou supri-
mento de energia elétrica e gás natural com conces-
sionário, permissionário ou autorizado, segundo as 
normas da legislação específica; (Incluído pela Lei nº 
9.648, de 1998)

XXIII – na contratação realizada por empresa pú-
blica ou sociedade de economia mista com suas sub-
sidiárias e controladas, para a aquisição ou alienação 
de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde 
que o preço contratado seja compatível com o pratica-
do no mercado. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

XXIV – para a celebração de contratos de pres-
tação de serviços com as organizações sociais, quali-
ficadas no âmbito das respectivas esferas de governo, 
para atividades contempladas no contrato de gestão.
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

XXV – na contratação realizada por Instituição 
Científica e Tecnológica – ICT ou por agência de fo-
mento para a transferência de tecnologia e para o 
licenciamento de direito de uso ou de exploração 

de criação protegida. (Incluído pela Lei nº 10.973, 
de 2004)

XXVI – na celebração de contrato de progra-
ma com ente da Federação ou com entidade de sua 
administração indireta, para a prestação de serviços 
públicos de forma associada nos termos do autoriza-
do em contrato de consórcio público ou em convênio 
de cooperação. (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)

XXVII – na contratação da coleta, processamen-
to e comercialização de resíduos sólidos urbanos re-
cicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de 
coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou 
cooperativas formadas exclusivamente por pessoas fí-
sicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público 
como catadores de materiais recicláveis, com o uso de 
equipamentos compatíveis com as normas técnicas, 
ambientais e de saúde pública. (Redação dada pela 
Lei nº 11.445, de 2007).

XXVIII – para o fornecimento de bens e serviços, 
produzidos ou prestados no País, que envolvam, cumu-
lativamente, alta complexidade tecnológica e defesa 
nacional, mediante parecer de comissão especialmente 
designada pela autoridade máxima do órgão. (Incluído 
pela Lei nº 11.484, de 2007).

XXIX – na aquisição de bens e contratação de 
serviços para atender aos contingentes militares das 
Forças Singulares brasileiras empregadas em opera-
ções de paz no exterior, necessariamente justificadas 
quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou execu-
tante e ratificadas pelo Comandante da Força. (Incluído 
pela Lei nº 11.783, de 2008).

XXX – na contratação de instituição ou organi-
zação, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, 
para a prestação de serviços de assistência técnica 
e extensão rural no âmbito do Programa Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura 
Familiar e na Reforma Agrária, instituído por lei fede-
ral. (Incluído pela Lei nº 12.188, de 2.010) Vigência

XXXI – nas contratações visando ao cumprimento 
do disposto nos arts. 3o, 4o, 5o e 20 da Lei no 10.973, 
de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios 
gerais de contratação dela constantes. (Incluído pela 
Lei nº 12.349, de 2010)

Parágrafo único. Os percentuais referidos nos 
incisos I e II do caput deste artigo serão 20% (vinte 
por cento) para compras, obras e serviços contratados 
por consórcios públicos, sociedade de economia mis-
ta, empresa pública e por autarquia ou fundação qua-
lificadas, na forma da lei, como Agências Executivas. 
(Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005)

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver 
inviabilidade de competição, em especial:
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I – para aquisição de materiais, equipamentos, ou 
gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, 
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada 
a preferência de marca, devendo a comprovação de 
exclusividade ser feita através de atestado fornecido 
pelo órgão de registro do comércio do local em que 
se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo 
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, 
ainda, pelas entidades equivalentes;

II – para a contratação de serviços técnicos enu-
merados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com 
profissionais ou empresas de notória especialização, 
vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade 
e divulgação;

III – para contratação de profissional de qualquer 
setor artístico, diretamente ou através de empresário 
exclusivo, desde que consagrado pela crítica especia-
lizada ou pela opinião pública.

§ 1o Considera-se de notória especialização 
o profissional ou empresa cujo conceito no campo 
de sua especialidade, decorrente de desempenho 
anterior, estudos, experiências, publicações, organi-
zação, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros 
requisitos relacionados com suas atividades, permi-
ta inferir que o seu trabalho é essencial e indiscu-
tivelmente o mais adequado à plena satisfação do 
objeto do contrato.

§ 2o Na hipótese deste artigo e em qualquer dos 
casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, 
respondem solidariamente pelo dano causado à Fazen-
da Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e 
o agente público responsável, sem prejuízo de outras 
sanções legais cabíveis. 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do 
art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situ-
ações de inexigibilidade referidas no art. 25, neces-
sariamente justificadas, e o retardamento previsto no 
final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão 
ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autorida-
de superior, para ratificação e publicação na impren-
sa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição 
para a eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei nº 
11.107, de 2005)

Parágrafo único. O processo de dispensa, de 
inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste ar-
tigo, será instruído, no que couber, com os seguintes 
elementos:

I – caracterização da situação emergencial ou ca-
lamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;

II – razão da escolha do fornecedor ou executante;
III – justificativa do preço.

IV – documento de aprovação dos projetos de 
pesquisa aos quais os bens serão alocados. (Incluído 
pela Lei nº 9.648, de 1998)

Seção II
Da Habilitação

Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-
-se-á dos interessados, exclusivamente, documenta-
ção relativa a:

I – habilitação jurídica;
II – qualificação técnica;
III – qualificação econômico-financeira;
IV – regularidade fiscal. (Vide Lei nº 12.440, de 

2011) (Vigência)
V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII 

do art. 7o da Constituição Federal. (Incluído pela Lei 
nº 9.854, de 1999)

Art. 28. A documentação relativa à habilitação 
jurídica, conforme o caso, consistirá em: 

I – cédula de identidade; 
II – registro comercial, no caso de empresa in-

dividual; 
III – ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; 

IV – inscrição do ato constitutivo, no caso de 
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 

V – decreto de autorização, em se tratando de 
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcio-
namento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 

Art. 29. A documentação relativa à regularidade 
fiscal, conforme o caso, consistirá em: (Vide Lei nº 
12.440, de 2011) (Vigência)

I – prova de inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes 
(CGC); 

II – prova de inscrição no cadastro de contribuintes 
estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de ativi-
dade e compatível com o objeto contratual; 

III – prova de regularidade para com a Fazenda 
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

IV – prova de regularidade relativa à Seguridade 
Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimen-
to dos encargos sociais instituídos por lei. (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
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Art. 30. A documentação relativa à qualificação 
técnica limitar-se-á a:

I – registro ou inscrição na entidade profissional 
competente;

II – comprovação de aptidão para desempenho 
de atividade pertinente e compatível em característi-
cas, quantidades e prazos com o objeto da licitação, 
e indicação das instalações e do aparelhamento e do 
pessoal técnico adequados e disponíveis para a rea-
lização do objeto da licitação, bem como da qualifica-
ção de cada um dos membros da equipe técnica que 
se responsabilizará pelos trabalhos;

III – comprovação, fornecida pelo órgão licitante, 
de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de 
que tomou conhecimento de todas as informações e 
das condições locais para o cumprimento das obriga-
ções objeto da licitação;

IV – prova de atendimento de requisitos previstos 
em lei especial, quando for o caso.

§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso 
II do “caput” deste artigo, no caso das licitações per-
tinentes a obras e serviços, será feita por atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, devidamente registrados nas entidades pro-
fissionais competentes, limitadas as exigências a: (Re-
dação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

I – capacitação técnico-profissional: comprovação 
do licitante de possuir em seu quadro permanente, na 
data prevista para entrega da proposta, profissional de 
nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 
entidade competente, detentor de atestado de respon-
sabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 
características semelhantes, limitadas estas exclusi-
vamente às parcelas de maior relevância e valor sig-
nificativo do objeto da licitação, vedadas as exigências 
de quantidades mínimas ou prazos máximos; (Incluído 
pela Lei nº 8.883, de 1994)

II – (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
a) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
b) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 2o As parcelas de maior relevância técnica e de 

valor significativo, mencionadas no parágrafo anterior, 
serão definidas no instrumento convocatório. (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 3o Será sempre admitida a comprovação de 
aptidão através de certidões ou atestados de obras 
ou serviços similares de complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior.

§ 4o Nas licitações para fornecimento de bens, a 
comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita 
através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado. 

§ 5o É vedada a exigência de comprovação de 
atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou 
de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer 
outras não previstas nesta Lei, que inibam a partici-
pação na licitação.

§ 6o As exigências mínimas relativas a instala-
ções de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal 
técnico especializado, considerados essenciais para o 
cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas 
mediante a apresentação de relação explícita e da de-
claração formal da sua disponibilidade, sob as penas 
cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de 
localização prévia.

§ 7º (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, 
de 1994)

I – (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
II – (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 8o No caso de obras, serviços e compras de 

grande vulto, de alta complexidade técnica, poderá a 
Administração exigir dos licitantes a metodologia de 
execução, cuja avaliação, para efeito de sua aceita-
ção ou não, antecederá sempre à análise dos preços 
e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos. 

§ 9o Entende-se por licitação de alta complexidade 
técnica aquela que envolva alta especialização, como 
fator de extrema relevância para garantir a execução 
do objeto a ser contratado, ou que possa comprome-
ter a continuidade da prestação de serviços públicos 
essenciais.

§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para 
fins de comprovação da capacitação técnico-profissio-
nal de que trata o inciso I do § 1o deste artigo deverão 
participar da obra ou serviço objeto da licitação, admi-
tindo-se a substituição por profissionais de experiên-
cia equivalente ou superior, desde que aprovada pela 
administração. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 11. (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 
1994)

§ 12. (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 
1994)

Art. 31. A documentação relativa à qualificação 
econômico-financeira limitar-se-á a:

I – balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta;

II – certidão negativa de falência ou concordata 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 
pessoa física;
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III – garantia, nas mesmas modalidades e critérios 
previstos no “caput” e § 1o do art. 56 desta Lei, limita-
da a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto 
da contratação.

§ 1o A exigência de índices limitar-se-á à de-
monstração da capacidade financeira do licitante com 
vistas aos compromissos que terá que assumir caso 
lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de 
valores mínimos de faturamento anterior, índices de 
rentabilidade ou lucratividade. (Redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 1994)

§ 2o A Administração, nas compras para entrega 
futura e na execução de obras e serviços, poderá es-
tabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a 
exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido 
mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o do art. 
56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da 
qualificação econômico-financeira dos licitantes e para 
efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser 
ulteriormente celebrado. 

§ 3o O capital mínimo ou o valor do patrimônio 
líquido a que se refere o parágrafo anterior não poderá 
exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação, devendo a comprovação ser feita relativa-
mente à data da apresentação da proposta, na forma 
da lei, admitida a atualização para esta data através 
de índices oficiais.

§ 4o Poderá ser exigida, ainda, a relação dos 
compromissos assumidos pelo licitante que importem 
diminuição da capacidade operativa ou absorção de 
disponibilidade financeira, calculada esta em função 
do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de 
rotação. 

§ 5o A comprovação de boa situação financeira 
da empresa será feita de forma objetiva, através do 
cálculo de índices contábeis previstos no edital e de-
vidamente justificados no processo administrativo da 
licitação que tenha dado início ao certame licitatório, 
vedada a exigência de índices e valores não usual-
mente adotados para correta avaliação de situação 
financeira suficiente ao cumprimento das obrigações 
decorrentes da licitação. (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

§ 6º (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, 
de 1994)

Art. 32. Os documentos necessários à habilitação 
poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competen-
te ou por servidor da administração ou publicação em 
órgão da imprensa oficial. (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

§ 1o A documentação de que tratam os arts. 28 
a 31 desta Lei poderá ser dispensada, no todo ou em 

parte, nos casos de convite, concurso, fornecimento 
de bens para pronta entrega e leilão.

§ 2o O certificado de registro cadastral a que se 
refere o § 1o do art. 36 substitui os documentos enu-
merados nos arts. 28 a 31, quanto às informações 
disponibilizadas em sistema informatizado de con-
sulta direta indicado no edital, obrigando-se a parte a 
declarar, sob as penalidades legais, a superveniência 
de fato impeditivo da habilitação. (Redação dada pela 
Lei nº 9.648, de 1998)

§ 3o A documentação referida neste artigo po-
derá ser substituída por registro cadastral emitido 
por órgão ou entidade pública, desde que previsto no 
edital e o registro tenha sido feito em obediência ao 
disposto nesta Lei.

§ 4o As empresas estrangeiras que não funcio-
nem no País, tanto quanto possível, atenderão, nas 
licitações internacionais, às exigências dos parágrafos 
anteriores mediante documentos equivalentes, auten-
ticados pelos respectivos consulados e traduzidos por 
tradutor juramentado, devendo ter representação legal 
no Brasil com poderes expressos para receber citação 
e responder administrativa ou judicialmente. 

§ 5o Não se exigirá, para a habilitação de que tra-
ta este artigo, prévio recolhimento de taxas ou emolu-
mentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, 
quando solicitado, com os seus elementos constituti-
vos, limitados ao valor do custo efetivo de reprodução 
gráfica da documentação fornecida.

§ 6o O disposto no § 4o deste artigo, no § 1o do 
art. 33 e no § 2o do art. 55, não se aplica às licitações 
internacionais para a aquisição de bens e serviços cujo 
pagamento seja feito com o produto de financiamento 
concedido por organismo financeiro internacional de 
que o Brasil faça parte, ou por agência estrangeira de 
cooperação, nem nos casos de contratação com em-
presa estrangeira, para a compra de equipamentos 
fabricados e entregues no exterior, desde que para 
este caso tenha havido prévia autorização do Chefe 
do Poder Executivo, nem nos casos de aquisição de 
bens e serviços realizada por unidades administrativas 
com sede no exterior.

Art. 33. Quando permitida na licitação a partici-
pação de empresas em consórcio, observar-se-ão as 
seguintes normas:

I – comprovação do compromisso público ou 
particular de constituição de consórcio, subscrito pe-
los consorciados;

II – indicação da empresa responsável pelo con-
sórcio que deverá atender às condições de liderança, 
obrigatoriamente fixadas no edital;

III – apresentação dos documentos exigidos nos 
arts. 28 a 31 desta Lei por parte de cada consorciado, 
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admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o so-
matório dos quantitativos de cada consorciado, e, para 
efeito de qualificação econômico-financeira, o soma-
tório dos valores de cada consorciado, na proporção 
de sua respectiva participação, podendo a Administra-
ção estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de 
até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para 
licitante individual, inexigível este acréscimo para os 
consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e 
pequenas empresas assim definidas em lei; 

IV – impedimento de participação de empresa 
consorciada, na mesma licitação, através de mais de 
um consórcio ou isoladamente;

V – responsabilidade solidária dos integrantes 
pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de 
licitação quanto na de execução do contrato. 

§ 1o No consórcio de empresas brasileiras e 
estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, à 
empresa brasileira, observado o disposto no inciso II 
deste artigo.

§ 2o O licitante vencedor fica obrigado a promo-
ver, antes da celebração do contrato, a constituição e 
o registro do consórcio, nos termos do compromisso 
referido no inciso I deste artigo.

Seção III
Dos Registros Cadastrais

Art. 34. Para os fins desta Lei, os órgãos e enti-
dades da Administração Pública que realizem freqüen-
temente licitações manterão registros cadastrais para 
efeito de habilitação, na forma regulamentar, válidos 
por, no máximo, um ano. (Regulamento)

§ 1o O registro cadastral deverá ser amplamen-
te divulgado e deverá estar permanentemente aberto 
aos interessados, obrigando-se a unidade por ele res-
ponsável a proceder, no mínimo anualmente, através 
da imprensa oficial e de jornal diário, a chamamento 
público para a atualização dos registros existentes e 
para o ingresso de novos interessados.

§ 2o É facultado às unidades administrativas utili-
zarem-se de registros cadastrais de outros órgãos ou 
entidades da Administração Pública.

Art. 35. Ao requerer inscrição no cadastro, ou 
atualização deste, a qualquer tempo, o interessado 
fornecerá os elementos necessários à satisfação das 
exigências do art. 27 desta Lei.

Art. 36. Os inscritos serão classificados por ca-
tegorias, tendo-se em vista sua especialização, sub-
divididas em grupos, segundo a qualificação técnica 
e econômica avaliada pelos elementos constantes da 
documentação relacionada nos arts. 30 e 31 desta Lei.

§ 1o Aos inscritos será fornecido certificado, re-
novável sempre que atualizarem o registro. 

§ 2o A atuação do licitante no cumprimento de 
obrigações assumidas será anotada no respectivo re-
gistro cadastral.

Art. 37. A qualquer tempo poderá ser alterado, 
suspenso ou cancelado o registro do inscrito que dei-
xar de satisfazer as exigências do art. 27 desta Lei, ou 
as estabelecidas para classificação cadastral.

Seção IV
Do Procedimento e Julgamento

Art. 38. O procedimento da licitação será inicia-
do com a abertura de processo administrativo, devi-
damente autuado, protocolado e numerado, contendo 
a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu 
objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual 
serão juntados oportunamente:

I – edital ou convite e respectivos anexos, quan-
do for o caso;

II – comprovante das publicações do edital re-
sumido, na forma do art. 21 desta Lei, ou da entrega 
do convite;

III – ato de designação da comissão de licitação, 
do leiloeiro administrativo ou oficial, ou do responsável 
pelo convite; 

IV – original das propostas e dos documentos 
que as instruírem;

V – atas, relatórios e deliberações da Comissão 
Julgadora;

VI – pareceres técnicos ou jurídicos emitidos so-
bre a licitação, dispensa ou inexigibilidade; 

VII – atos de adjudicação do objeto da licitação 
e da sua homologação;

VIII – recursos eventualmente apresentados pe-
los licitantes e respectivas manifestações e decisões;

IX – despacho de anulação ou de revogação da 
licitação, quando for o caso, fundamentado circuns-
tanciadamente; 

X – termo de contrato ou instrumento equivalen-
te, conforme o caso;

XI – outros comprovantes de publicações;
XII – demais documentos relativos à licitação.
Parágrafo único. As minutas de editais de lici-

tação, bem como as dos contratos, acordos, convê-
nios ou ajustes devem ser previamente examinadas e 
aprovadas por assessoria jurídica da Administração. 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 39. Sempre que o valor estimado para uma 
licitação ou para um conjunto de licitações simultâ-
neas ou sucessivas for superior a 100 (cem) vezes o 
limite previsto no art. 23, inciso I, alínea “c” desta Lei, 
o processo licitatório será iniciado, obrigatoriamente, 
com uma audiência pública concedida pela autoridade 
responsável com antecedência mínima de 15 (quinze) 
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dias úteis da data prevista para a publicação do edital, 
e divulgada, com a antecedência mínima de 10 (dez) 
dias úteis de sua realização, pelos mesmos meios 
previstos para a publicidade da licitação, à qual terão 
acesso e direito a todas as informações pertinentes e 
a se manifestar todos os interessados.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consi-
deram-se licitações simultâneas aquelas com objetos 
similares e com realização prevista para intervalos não 
superiores a trinta dias e licitações sucessivas aquelas 
em que, também com objetos similares, o edital sub-
seqüente tenha uma data anterior a cento e vinte dias 
após o término do contrato resultante da licitação an-
tecedente. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número 
de ordem em série anual, o nome da repartição inte-
ressada e de seu setor, a modalidade, o regime de 
execução e o tipo da licitação, a menção de que será 
regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebi-
mento da documentação e proposta, bem como para 
início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigato-
riamente, o seguinte:

I – objeto da licitação, em descrição sucinta e 
clara;

II – prazo e condições para assinatura do contrato 
ou retirada dos instrumentos, como previsto no art. 64 
desta Lei, para execução do contrato e para entrega 
do objeto da licitação;

III – sanções para o caso de inadimplemento;
IV – local onde poderá ser examinado e adquiri-

do o projeto básico;
V – se há projeto executivo disponível na data da 

publicação do edital de licitação e o local onde possa 
ser examinado e adquirido;

VI – condições para participação na licitação, em 
conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, e forma 
de apresentação das propostas;

VII – critério para julgamento, com disposições 
claras e parâmetros objetivos;

VIII – locais, horários e códigos de acesso dos 
meios de comunicação à distância em que serão for-
necidos elementos, informações e esclarecimentos re-
lativos à licitação e às condições para atendimento das 
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto;

IX – condições equivalentes de pagamento entre 
empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licita-
ções internacionais;

X – o critério de aceitabilidade dos preços unitá-
rio e global, conforme o caso, permitida a fixação de 
preços máximos e vedados a fixação de preços mí-
nimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em 
relação a preços de referência, ressalvado o dispossto 

nos parágrafos 1º e 2º do art. 48; (Redação dada pela 
Lei nº 9.648, de 1998)

XI – critério de reajuste, que deverá retratar a 
variação efetiva do custo de produção, admitida a ado-
ção de índices específicos ou setoriais, desde a data 
prevista para apresentação da proposta, ou do orça-
mento a que essa proposta se referir, até a data do 
adimplemento de cada parcela; (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

XII – (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, 
de 1994)

XIII – limites para pagamento de instalação e 
mobilização para execução de obras ou serviços que 
serão obrigatoriamente previstos em separado das 
demais parcelas, etapas ou tarefas;

XIV – condições de pagamento, prevendo:
a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, 

contado a partir da data final do período de adimple-
mento de cada parcela; (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

b) cronograma de desembolso máximo por pe-
ríodo, em conformidade com a disponibilidade de re-
cursos financeiros;

c) critério de atualização financeira dos valores a 
serem pagos, desde a data final do período de adim-
plemento de cada parcela até a data do efetivo pa-
gamento; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

d) compensações financeiras e penalizações, por 
eventuais atrasos, e descontos, por eventuais anteci-
pações de pagamentos;

e) exigência de seguros, quando for o caso;
XV – instruções e normas para os recursos pre-

vistos nesta Lei;
XVI – condições de recebimento do objeto da 

licitação;
XVII – outras indicações específicas ou peculia-

res da licitação.
§ 1o O original do edital deverá ser datado, rubri-

cado em todas as folhas e assinado pela autoridade 
que o expedir, permanecendo no processo de licita-
ção, e dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas, 
para sua divulgação e fornecimento aos interessados.

§ 2o Constituem anexos do edital, dele fazendo 
parte integrante:

I – o projeto básico e/ou executivo, com todas 
as suas partes, desenhos, especificações e outros 
complementos;

II – orçamento estimado em planilhas de quanti-
tativos e preços unitários; (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

III – a minuta do contrato a ser firmado entre a 
Administração e o licitante vencedor;
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IV – as especificações complementares e as nor-
mas de execução pertinentes à licitação. 

§ 3o Para efeito do disposto nesta Lei, considera-
-se como adimplemento da obrigação contratual a pres-
tação do serviço, a realização da obra, a entrega do 
bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro 
evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada a 
emissão de documento de cobrança.

§ 4o Nas compras para entrega imediata, assim 
entendidas aquelas com prazo de entrega até trinta 
dias da data prevista para apresentação da proposta, 
poderão ser dispensadas: (Incluído pela Lei nº 8.883, 
de 1994)

I – o disposto no inciso XI deste artigo; (Incluído 
pela Lei nº 8.883, de 1994)

II – a atualização financeira a que se refere a alí-
nea c do inciso XIV deste artigo, correspondente ao 
período compreendido entre as datas do adimplemento 
e a prevista para o pagamento, desde que não supe-
rior a quinze dias. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 41. A Administração não pode descumprir 
as normas e condições do edital, ao qual se acha es-
tritamente vinculada.

§ 1o Qualquer cidadão é parte legítima para im-
pugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação 
desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) 
dias úteis antes da data fixada para a abertura dos en-
velopes de habilitação, devendo a Administração julgar 
e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, 
sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113.

§ 2o Decairá do direito de impugnar os termos do 
edital de licitação perante a administração o licitante 
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, 
a abertura dos envelopes com as propostas em convi-
te, tomada de preços ou concurso, ou a realização de 
leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse 
edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito 
de recurso. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 3o A impugnação feita tempestivamente pelo lici-
tante não o impedirá de participar do processo licitatório 
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

§ 4o A inabilitação do licitante importa preclusão 
do seu direito de participar das fases subseqüentes.

Art. 42. Nas concorrências de âmbito internacio-
nal, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política 
monetária e do comércio exterior e atender às exigên-
cias dos órgãos competentes.

§ 1o Quando for permitido ao licitante estrangeiro 
cotar preço em moeda estrangeira, igualmente o po-
derá fazer o licitante brasileiro.

§ 2o O pagamento feito ao licitante brasileiro 
eventualmente contratado em virtude da licitação de 

que trata o parágrafo anterior será efetuado em moeda 
brasileira, à taxa de câmbio vigente no dia útil imediata-
mente anterior à data do efetivo pagamento. (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 3o As garantias de pagamento ao licitante bra-
sileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao lici-
tante estrangeiro.

§ 4o Para fins de julgamento da licitação, as pro-
postas apresentadas por licitantes estrangeiros serão 
acrescidas dos gravames conseqüentes dos mesmos 
tributos que oneram exclusivamente os licitantes bra-
sileiros quanto à operação final de venda.

§ 5o Para a realização de obras, prestação de 
serviços ou aquisição de bens com recursos provenien-
tes de financiamento ou doação oriundos de agência 
oficial de cooperação estrangeira ou organismo finan-
ceiro multilateral de que o Brasil seja parte, poderão 
ser admitidas, na respectiva licitação, as condições 
decorrentes de acordos, protocolos, convenções ou 
tratados internacionais aprovados pelo Congresso Na-
cional, bem como as normas e procedimentos daquelas 
entidades, inclusive quanto ao critério de seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração, o qual 
poderá contemplar, além do preço, outros fatores de 
avaliação, desde que por elas exigidos para a obtenção 
do financiamento ou da doação, e que também não 
conflitem com o princípio do julgamento objetivo e se-
jam objeto de despacho motivado do órgão executor 
do contrato, despacho esse ratificado pela autoridade 
imediatamente superior. (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

§ 6o As cotações de todos os licitantes serão para 
entrega no mesmo local de destino.

Art. 43. A licitação será processada e julgada com 
observância dos seguintes procedimentos: 

I – abertura dos envelopes contendo a docu-
mentação relativa à habilitação dos concorrentes, e 
sua apreciação;

II – devolução dos envelopes fechados aos con-
correntes inabilitados, contendo as respectivas pro-
postas, desde que não tenha havido recurso ou após 
sua denegação;

III – abertura dos envelopes contendo as propos-
tas dos concorrentes habilitados, desde que transcor-
rido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha 
havido desistência expressa, ou após o julgamento 
dos recursos interpostos;

IV – verificação da conformidade de cada pro-
posta com os requisitos do edital e, conforme o caso, 
com os preços correntes no mercado ou fixados por 
órgão oficial competente, ou ainda com os constantes 
do sistema de registro de preços, os quais deverão 
ser devidamente registrados na ata de julgamento, 
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promovendo-se a desclassificação das propostas des-
conformes ou incompatíveis; 

V – julgamento e classificação das propostas 
de acordo com os critérios de avaliação constantes 
do edital;

VI – deliberação da autoridade competente quanto 
à homologação e adjudicação do objeto da licitação. 

§ 1o A abertura dos envelopes contendo a docu-
mentação para habilitação e as propostas será reali-
zada sempre em ato público previamente designado, 
do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos 
licitantes presentes e pela Comissão.

§ 2o Todos os documentos e propostas serão ru-
bricados pelos licitantes presentes e pela Comissão.

§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade su-
perior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar 
a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar ori-
ginariamente da proposta. 

§ 4o O disposto neste artigo aplica-se à concor-
rência e, no que couber, ao concurso, ao leilão, à to-
mada de preços e ao convite. (Redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 1994)

§ 5o Ultrapassada a fase de habilitação dos con-
correntes (incisos I e II) e abertas as propostas (inciso 
III), não cabe desclassificá-los por motivo relacionado 
com a habilitação, salvo em razão de fatos superve-
nientes ou só conhecidos após o julgamento.

§ 6o Após a fase de habilitação, não cabe desis-
tência de proposta, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pela Comissão.

Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão 
levará em consideração os critérios objetivos definidos 
no edital ou convite, os quais não devem contrariar as 
normas e princípios estabelecidos por esta Lei. 

§ 1o É vedada a utilização de qualquer elemento, 
critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reserva-
do que possa ainda que indiretamente elidir o princípio 
da igualdade entre os licitantes. 

§ 2o Não se considerará qualquer oferta de van-
tagem não prevista no edital ou no convite, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem 
preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais 
licitantes.

§ 3o Não se admitirá proposta que apresente 
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos 
e salários de mercado, acrescidos dos respectivos en-
cargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do 
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela 

ou à totalidade da remuneração. (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

§ 4o O disposto no parágrafo anterior aplica-se 
também às propostas que incluam mão-de-obra estran-
geira ou importações de qualquer natureza.(Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 45. O julgamento das propostas será objeti-
vo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável 
pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos 
de licitação, os critérios previamente estabelecidos no 
ato convocatório e de acordo com os fatores exclusi-
vamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua 
aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle.

§ 1o Para os efeitos deste artigo, constituem tipos 
de licitação, exceto na modalidade concurso: (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

I – a de menor preço – quando o critério de sele-
ção da proposta mais vantajosa para a Administração 
determinar que será vencedor o licitante que apresentar 
a proposta de acordo com as especificações do edital 
ou convite e ofertar o menor preço; 

II – a de melhor técnica;
III – a de técnica e preço.
IV – a de maior lance ou oferta – nos casos de 

alienção de bens ou concessão de direito real de uso.
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 2o No caso de empate entre duas ou mais pro-
postas, e após obedecido o disposto no § 2o do art. 3o

desta Lei, a classificação se fará, obrigatoriamente, por 
sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes 
serão convocados, vedado qualquer outro processo.

§ 3o No caso da licitação do tipo “menor preço”, 
entre os licitantes considerados qualificados a clas-
sificação se dará pela ordem crescente dos preços 
propostos, prevalecendo, no caso de empate, exclusi-
vamente o critério previsto no parágrafo anterior. (Re-
dação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 4o Para contratação de bens e serviços de in-
formática, a administração observará o disposto no art. 
3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, levando 
em conta os fatores especificados em seu parágra-
fo 2o e adotando obrigatoriamento o tipo de licitação 
“técnica e preço”, permitido o emprego de outro tipo 
de licitação nos casos indicados em decreto do Poder 
Executivo. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 5o É vedada a utilização de outros tipos de lici-
tação não previstos neste artigo. 

§ 6o Na hipótese prevista no art. 23, § 7º, serão 
selecionadas tantas propostas quantas necessárias 
até que se atinja a quantidade demandada na licitação. 
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

Art. 46. Os tipos de licitação “melhor técnica” ou 
“técnica e preço” serão utilizados exclusivamente para 
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serviços de natureza predominantemente intelectual, 
em especial na elaboração de projetos, cálculos, fisca-
lização, supervisão e gerenciamento e de engenharia 
consultiva em geral e, em particular, para a elaboração 
de estudos técnicos preliminares e projetos básicos 
e executivos, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 
anterior. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 1o Nas licitações do tipo “melhor técnica” será 
adotado o seguinte procedimento claramente explici-
tado no instrumento convocatório, o qual fixará o pre-
ço máximo que a Administração se propõe a pagar:

I – serão abertos os envelopes contendo as pro-
postas técnicas exclusivamente dos licitantes previa-
mente qualificados e feita então a avaliação e classi-
ficação destas propostas de acordo com os critérios 
pertinentes e adequados ao objeto licitado, definidos 
com clareza e objetividade no instrumento convoca-
tório e que considerem a capacitação e a experiência 
do proponente, a qualidade técnica da proposta, com-
preendendo metodologia, organização, tecnologias e 
recursos materiais a serem utilizados nos trabalhos, 
e a qualificação das equipes técnicas a serem mobili-
zadas para a sua execução;

II – uma vez classificadas as propostas técnicas, 
proceder-se-á à abertura das propostas de preço dos 
licitantes que tenham atingido a valorização mínima 
estabelecida no instrumento convocatório e à nego-
ciação das condições propostas, com a proponente 
melhor classificada, com base nos orçamentos deta-
lhados apresentados e respectivos preços unitários e 
tendo como referência o limite representado pela pro-
posta de menor preço entre os licitantes que obtiveram 
a valorização mínima;

III – no caso de impasse na negociação anterior, 
procedimento idêntico será adotado, sucessivamente, 
com os demais proponentes, pela ordem de classifica-
ção, até a consecução de acordo para a contratação;

IV – as propostas de preços serão devolvidas 
intactas aos licitantes que não forem preliminarmente 
habilitados ou que não obtiverem a valorização mínima 
estabelecida para a proposta técnica.

§ 2o Nas licitações do tipo “técnica e preço” será 
adotado, adicionalmente ao inciso I do parágrafo an-
terior, o seguinte procedimento claramente explicitado 
no instrumento convocatório:

I – será feita a avaliação e a valorização das pro-
postas de preços, de acordo com critérios objetivos 
preestabelecidos no instrumento convocatório;

II – a classificação dos proponentes far-se-á de 
acordo com a média ponderada das valorizações das 
propostas técnicas e de preço, de acordo com os pe-
sos preestabelecidos no instrumento convocatório.

§ 3o Excepcionalmente, os tipos de licitação pre-
vistos neste artigo poderão ser adotados, por autori-
zação expressa e mediante justificativa circunstancia-
da da maior autoridade da Administração promotora 
constante do ato convocatório, para fornecimento de 
bens e execução de obras ou prestação de serviços 
de grande vulto majoritariamente dependentes de tec-
nologia nitidamente sofisticada e de domínio restrito, 
atestado por autoridades técnicas de reconhecida qua-
lificação, nos casos em que o objeto pretendido admitir 
soluções alternativas e variações de execução, com 
repercussões significativas sobre sua qualidade, pro-
dutividade, rendimento e durabilidade concretamente 
mensuráveis, e estas puderem ser adotadas à livre 
escolha dos licitantes, na conformidade dos critérios 
objetivamente fixados no ato convocatório. 

§ 4º (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
Art. 47. Nas licitações para a execução de obras e 

serviços, quando for adotada a modalidade de execução 
de empreitada por preço global, a Administração deverá 
fornecer obrigatoriamente, junto com o edital, todos os 
elementos e informações necessários para que os lici-
tantes possam elaborar suas propostas de preços com 
total e completo conhecimento do objeto da licitação.

Art. 48. Serão desclassificadas:
I – as propostas que não atendam às exigências 

do ato convocatório da licitação;
II – propostas com valor global superior ao limite 

estabelecido ou com preços manifestamente inexeqüi-
veis, assim considerados aqueles que não venham a 
ter demonstrada sua viabilidade através de documen-
tação que comprove que os custos dos insumos são 
coerentes com os de mercado e que os coeficientes 
de produtividade são compatíveis com a execução do 
objeto do contrato, condições estas necessariamente 
especificadas no ato convocatório da licitação. (Reda-
ção dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste 
artigo consideram-se manifestamente inexeqüíveis, no 
caso de licitações de menor preço para obras e servi-
ços de engenharia, as propostas cujos valores sejam 
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos se-
guintes valores: (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

a) média aritmética dos valores das propostas 
superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orça-
do pela administração, ou (Incluído pela Lei nº 9.648, 
de 1998)

b) valor orçado pela administração. (Incluído pela 
Lei nº 9.648, de 1998)

§ 2º Dos licitantes classificados na forma do pa-
rágrafo anterior cujo valor global da proposta for infe-
rior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se 
referem as alíneas “a” e “b”, será exigida, para a as-
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sinatura do contrato, prestação de garantia adicional, 
dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56, 
igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo 
anterior e o valor da correspondente proposta. (Inclu-
ído pela Lei nº 9.648, de 1998)

§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados 
ou todas as propostas forem desclassificadas, a ad-
ministração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito 
dias úteis para a apresentação de nova documenta-
ção ou de outras propostas escoimadas das causas 
referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, 
a redução deste prazo para três dias úteis. (Incluído 
pela Lei nº 9.648, de 1998)

Art. 49. A autoridade competente para a aprova-
ção do procedimento somente poderá revogar a licita-
ção por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

§ 1o A anulação do procedimento licitatório por 
motivo de ilegalidade não gera obrigação de indeni-
zar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 
59 desta Lei.

§ 2o A nulidade do procedimento licitatório induz 
à do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo úni-
co do art. 59 desta Lei.

§ 3o No caso de desfazimento do processo licita-
tório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

§ 4o O disposto neste artigo e seus parágrafos 
aplica-se aos atos do procedimento de dispensa e de 
inexigibilidade de licitação. 

Art. 50. A Administração não poderá celebrar o 
contrato com preterição da ordem de classificação das 
propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento 
licitatório, sob pena de nulidade. 

Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em re-
gistro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as 
propostas serão processadas e julgadas por comissão 
permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) mem-
bros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qua-
lificados pertencentes aos quadros permanentes dos 
órgãos da Administração responsáveis pela licitação.

§ 1o No caso de convite, a Comissão de licitação, 
excepcionalmente, nas pequenas unidades adminis-
trativas e em face da exigüidade de pessoal disponí-
vel, poderá ser substituída por servidor formalmente 
designado pela autoridade competente. 

§ 2o A Comissão para julgamento dos pedidos 
de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 
cancelamento, será integrada por profissionais legal-
mente habilitados no caso de obras, serviços ou aqui-
sição de equipamentos.

§ 3o Os membros das Comissões de licitação res-
ponderão solidariamente por todos os atos praticados 
pela Comissão, salvo se posição individual divergente 
estiver devidamente fundamentada e registrada em ata 
lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão. 

§ 4o A investidura dos membros das Comissões 
permanentes não excederá a 1 (um) ano, vedada a 
recondução da totalidade de seus membros para a 
mesma comissão no período subseqüente.

§ 5o No caso de concurso, o julgamento será fei-
to por uma comissão especial integrada por pessoas 
de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da 
matéria em exame, servidores públicos ou não.

Art. 52. O concurso a que se refere o § 4o do art. 22 
desta Lei deve ser precedido de regulamento próprio, a 
ser obtido pelos interessados no local indicado no edital.

§ 1o O regulamento deverá indicar:
I – a qualificação exigida dos participantes;
II – as diretrizes e a forma de apresentação do 

trabalho;
III – as condições de realização do concurso e 

os prêmios a serem concedidos.
§ 2o Em se tratando de projeto, o vencedor de-

verá autorizar a Administração a executá-lo quando 
julgar conveniente.

Art. 53. O leilão pode ser cometido a leiloeiro 
oficial ou a servidor designado pela Administração, 
procedendo-se na forma da legislação pertinente.

§ 1o Todo bem a ser leiloado será previamente 
avaliado pela Administração para fixação do preço mí-
nimo de arrematação.

§ 2o Os bens arrematados serão pagos à vista ou 
no percentual estabelecido no edital, não inferior a 5% 
(cinco por cento) e, após a assinatura da respectiva ata 
lavrada no local do leilão, imediatamente entregues ao 
arrematante, o qual se obrigará ao pagamento do restante 
no prazo estipulado no edital de convocação, sob pena 
de perder em favor da Administração o valor já recolhido.

§ 3o Nos leilões internacionais, o pagamento da 
parcela à vista poderá ser feito em até vinte e quatro 
horas. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 4o O edital de leilão deve ser amplamente divul-
gado, principalmente no município em que se realizará. 
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

Capítulo III
Dos Contratos

Seção I
Disposições Preliminares

Art. 54. Os contratos administrativos de que tra-
ta esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, suple-
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tivamente, os princípios da teoria geral dos contratos 
e as disposições de direito privado.

§ 1o Os contratos devem estabelecer com clareza 
e precisão as condições para sua execução, expres-
sas em cláusulas que definam os direitos, obrigações 
e responsabilidades das partes, em conformidade com 
os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.

§ 2o Os contratos decorrentes de dispensa ou de 
inexigibilidade de licitação devem atender aos termos 
do ato que os autorizou e da respectiva proposta. 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo con-
trato as que estabeleçam:

I – o objeto e seus elementos característicos;
II – o regime de execução ou a forma de forne-

cimento;
III – o preço e as condições de pagamento, os 

critérios, data-base e periodicidade do reajustamento 
de preços, os critérios de atualização monetária entre 
a data do adimplemento das obrigações e a do efeti-
vo pagamento; 

IV – os prazos de início de etapas de execução, 
de conclusão, de entrega, de observação e de rece-
bimento definitivo, conforme o caso;

V – o crédito pelo qual correrá a despesa, com 
a indicação da classificação funcional programática e 
da categoria econômica; 

VI – as garantias oferecidas para assegurar sua 
plena execução, quando exigidas;

VII – os direitos e as responsabilidades das par-
tes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;

VIII – os casos de rescisão;
IX – o reconhecimento dos direitos da Adminis-

tração, em caso de rescisão administrativa prevista no 
art. 77 desta Lei;

X – as condições de importação, a data e a taxa 
de câmbio para conversão, quando for o caso;

XI – a vinculação ao edital de licitação ou ao termo 
que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta 
do licitante vencedor;

XII – a legislação aplicável à execução do con-
trato e especialmente aos casos omissos;

XIII – a obrigação do contratado de manter, du-
rante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condi-
ções de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

§ 1º (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, 
de 1994)

§ 2o Nos contratos celebrados pela Administra-
ção Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive 
aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar 
necessariamente cláusula que declare competente o 
foro da sede da Administração para dirimir qualquer 

questão contratual, salvo o disposto no § 6o do art. 32 
desta Lei.

§ 3o No ato da liquidação da despesa, os serviços 
de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos 
da arrecadação e fiscalização de tributos da União, 
Estado ou Município, as características e os valores 
pagos, segundo o disposto no art. 63 da Lei no 4.320, 
de 17 de março de 1964.

Art. 56. A critério da autoridade competente, em 
cada caso, e desde que prevista no instrumento convo-
catório, poderá ser exigida prestação de garantia nas 
contratações de obras, serviços e compras. 

§ 1o Caberá ao contratado optar por uma das se-
guintes modalidades de garantia: (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

I – caução em dinheiro ou em títulos da dívida 
pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central 
do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (Reda-
ção dada pela Lei nº 11.079, de 2004)

II – seguro-garantia; (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

III – fiança bancária. (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 8.6.94)

§ 2o A garantia a que se refere o caput deste arti-
go não excederá a cinco por cento do valor do contra-
to e terá seu valor atualizado nas mesmas condições 
daquele, ressalvado o previsto no parágrafo 3o deste 
artigo. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 3o Para obras, serviços e fornecimentos de 
grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e 
riscos financeiros consideráveis, demonstrados atra-
vés de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade 
competente, o limite de garantia previsto no parágrafo 
anterior poderá ser elevado para até dez por cento do 
valor do contrato. (Redação dada pela Lei nº 8.883, 
de 1994)

§ 4o A garantia prestada pelo contratado será 
liberada ou restituída após a execução do contrato e, 
quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

§ 5o Nos casos de contratos que importem na 
entrega de bens pela Administração, dos quais o con-
tratado ficará depositário, ao valor da garantia deverá 
ser acrescido o valor desses bens.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta 
Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos 
orçamentários, exceto quanto aos relativos:

I – aos projetos cujos produtos estejam contem-
plados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, 
os quais poderão ser prorrogados se houver interesse 
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da Administração e desde que isso tenha sido previsto 
no ato convocatório;

II – à prestação de serviços a serem executados 
de forma contínua, que poderão ter a sua duração pror-
rogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à 
obtenção de preços e condições mais vantajosas para 
a administração, limitada a sessenta meses; (Redação 
dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

III – (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, 
de 1994)

IV – ao aluguel de equipamentos e à utilização 
de programas de informática, podendo a duração es-
tender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses 
após o início da vigência do contrato. 

V – às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, 
XXVIII e XXXI do art. 24, cujos contratos poderão 
ter vigência por até 120 (cento e vinte) meses, caso 
haja interesse da administração. (Incluído pela Lei nº 
12.349, de 2010)

§ 1o Os prazos de início de etapas de execução, 
de conclusão e de entrega admitem prorrogação, man-
tidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a 
manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, 
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devi-
damente autuados em processo:

I – alteração do projeto ou especificações, pela 
Administração;

II – superveniência de fato excepcional ou impre-
visível, estranho à vontade das partes, que altere fun-
damentalmente as condições de execução do contrato;

III – interrupção da execução do contrato ou dimi-
nuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse 
da Administração;

IV – aumento das quantidades inicialmente pre-
vistas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

V – impedimento de execução do contrato por fato 
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em 
documento contemporâneo à sua ocorrência;

VI – omissão ou atraso de providências a cargo 
da Administração, inclusive quanto aos pagamentos 
previstos de que resulte, diretamente, impedimento 
ou retardamento na execução do contrato, sem pre-
juízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

§ 2o Toda prorrogação de prazo deverá ser justi-
ficada por escrito e previamente autorizada pela auto-
ridade competente para celebrar o contrato.

§ 3o É vedado o contrato com prazo de vigência 
indeterminado. 

§ 4o Em caráter excepcional, devidamente justi-
ficado e mediante autorização da autoridade superior, 
o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo 
poderá ser prorrogado por até doze meses. (Incluído 
pela Lei nº 9.648, de 1998)

Art. 58. O regime jurídico dos contratos adminis-
trativos instituído por esta Lei confere à Administração, 
em relação a eles, a prerrogativa de:

I – modificá-los, unilateralmente, para melhor 
adequação às finalidades de interesse público, res-
peitados os direitos do contratado;

II – rescindi-los, unilateralmente, nos casos es-
pecificados no inciso I do art. 79 desta Lei; 

III – fiscalizar-lhes a execução;
IV – aplicar sanções motivadas pela inexecução 

total ou parcial do ajuste;
V – nos casos de serviços essenciais, ocupar 

provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e ser-
viços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da 
necessidade de acautelar apuração administrativa de 
faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipó-
tese de rescisão do contrato administrativo.

§ 1o As cláusulas econômico-financeiras e mo-
netárias dos contratos administrativos não poderão 
ser alteradas sem prévia concordância do contratado.

§ 2o Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláu-
sulas econômico-financeiras do contrato deverão ser 
revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual.

Art. 59. A declaração de nulidade do contrato ad-
ministrativo opera retroativamente impedindo os efei-
tos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, 
além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único. A nulidade não exonera a Admi-
nistração do dever de indenizar o contratado pelo que 
este houver executado até a data em que ela for decla-
rada e por outros prejuízos regularmente comprovados, 
contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se 
a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Seção II
Da Formalização dos Contratos

Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão 
lavrados nas repartições interessadas, as quais mante-
rão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro 
sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos 
reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumen-
to lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se 
cópia no processo que lhe deu origem.

Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o con-
trato verbal com a Administração, salvo o de peque-
nas compras de pronto pagamento, assim entendidas 
aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) 
do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea “a” 
desta Lei, feitas em regime de adiantamento.

Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes 
das partes e os de seus representantes, a finalidade, 
o ato que autorizou a sua lavratura, o número do pro-
cesso da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, 
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a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às 
cláusulas contratuais. 

Parágrafo único. A publicação resumida do ins-
trumento de contrato ou de seus aditamentos na im-
prensa oficial, que é condição indispensável para sua 
eficácia, será providenciada pela Administração até 
o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatu-
ra, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, 
qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, 
ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei. (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório 
nos casos de concorrência e de tomada de preços, 
bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos pre-
ços estejam compreendidos nos limites destas duas 
modalidades de licitação, e facultativo nos demais em 
que a Administração puder substituí-lo por outros ins-
trumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de 
empenho de despesa, autorização de compra ou or-
dem de execução de serviço. 

§ 1o A minuta do futuro contrato integrará sempre 
o edital ou ato convocatório da licitação.

§ 2o Em “carta contrato”, “nota de empenho de 
despesa”, “autorização de compra”, “ordem de execução 
de serviço” ou outros instrumentos hábeis aplica-se, no 
que couber, o disposto no art. 55 desta Lei. (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 3o Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 
desta Lei e demais normas gerais, no que couber:

I – aos contratos de seguro, de financiamento, de 
locação em que o Poder Público seja locatário, e aos 
demais cujo conteúdo seja regido, predominantemente, 
por norma de direito privado;

II – aos contratos em que a Administração for 
parte como usuária de serviço público.

§ 4o É dispensável o “termo de contrato” e facul-
tada a substituição prevista neste artigo, a critério da 
Administração e independentemente de seu valor, nos 
casos de compra com entrega imediata e integral dos 
bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações 
futuras, inclusive assistência técnica.

Art. 63. É permitido a qualquer licitante o conhe-
cimento dos termos do contrato e do respectivo pro-
cesso licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção 
de cópia autenticada, mediante o pagamento dos emo-
lumentos devidos.

Art. 64. A Administração convocará regularmente 
o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e 
condições estabelecidos, sob pena de decair o direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81 desta Lei.

§ 1o O prazo de convocação poderá ser prorroga-
do uma vez, por igual período, quando solicitado pela 
parte durante o seu transcurso e desde que ocorra 
motivo justificado aceito pela Administração.

§ 2o É facultado à Administração, quando o convo-
cado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual pra-
zo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados 
de conformidade com o ato convocatório, ou revogar 
a licitação independentemente da cominação prevista 
no art. 81 desta Lei.

§ 3o Decorridos 60 (sessenta) dias da data da 
entrega das propostas, sem convocação para a con-
tratação, ficam os licitantes liberados dos compromis-
sos assumidos.

Seção III
Da Alteração dos Contratos

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei pode-
rão ser alterados, com as devidas justificativas, nos 
seguintes casos: 

I – unilateralmente pela Administração:
a) quando houver modificação do projeto ou das 

especificações, para melhor adequação técnica aos 
seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor 
contratual em decorrência de acréscimo ou diminui-
ção quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos 
por esta Lei;

II – por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituição da garan-

tia de execução;
b) quando necessária a modificação do regime 

de execução da obra ou serviço, bem como do modo 
de fornecimento, em face de verificação técnica da 
inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

c) quando necessária a modificação da forma 
de pagamento, por imposição de circunstâncias su-
pervenientes, mantido o valor inicial atualizado, ve-
dada a antecipação do pagamento, com relação ao 
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente 
contraprestação de fornecimento de bens ou execução 
de obra ou serviço; 

d) para restabelecer a relação que as partes pac-
tuaram inicialmente entre os encargos do contratado 
e a retribuição da administração para a justa remune-
ração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial 
do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevi-
síveis, ou previsíveis porém de conseqüências incal-

543ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



07234 Terça-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

culáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso for-
tuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou 
compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de 
reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 
50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.

§ 2o Nenhum acréscimo ou supressão poderá 
exceder os limites estabelecidos no parágrafo ante-
rior, salvo: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

I – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
II – as supressões resultantes de acordo celebra-

do entre os contratantes. (Incluído pela Lei nº 9.648, 
de 1998)

§ 3o Se no contrato não houverem sido con-
templados preços unitários para obras ou serviços, 
esses serão fixados mediante acordo entre as par-
tes, respeitados os limites estabelecidos no § 1o

deste artigo.
§ 4o No caso de supressão de obras, bens ou 

serviços, se o contratado já houver adquirido os mate-
riais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser 
pagos pela Administração pelos custos de aquisição 
regularmente comprovados e monetariamente corri-
gidos, podendo caber indenização por outros danos 
eventualmente decorrentes da supressão, desde que 
regularmente comprovados.

§ 5o Quaisquer tributos ou encargos legais cria-
dos, alterados ou extintos, bem como a superveniência 
de disposições legais, quando ocorridas após a data 
da apresentação da proposta, de comprovada reper-
cussão nos preços contratados, implicarão a revisão 
destes para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 6o Em havendo alteração unilateral do contrato 
que aumente os encargos do contratado, a Administra-
ção deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial.

§ 7o (VETADO)
§ 8o A variação do valor contratual para fazer face 

ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as 
atualizações, compensações ou penalizações finan-
ceiras decorrentes das condições de pagamento nele 
previstas, bem como o empenho de dotações orçamen-
tárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, 
não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser 
registrados por simples apostila, dispensando a cele-
bração de aditamento. 

Seção IV 
Da Execução dos Contratos

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente 
pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas 
e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas 
conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

Art. 67. A execução do contrato deverá ser acom-
panhada e fiscalizada por um representante da Admi-
nistração especialmente designado, permitida a con-
tratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de 
informações pertinentes a essa atribuição.

§ 1o O representante da Administração anotará 
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos ob-
servados.

§ 2o As decisões e providências que ultrapas-
sarem a competência do representante deverão ser 
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes.

Art. 68. O contratado deverá manter preposto, 
aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, 
para representá-lo na execução do contrato.

Art. 69. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, 
remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou de materiais empregados.

Art. 70. O contratado é responsável pelos danos 
causados diretamente à Administração ou a tercei-
ros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 
do contrato, não excluindo ou reduzindo essa respon-
sabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 
órgão interessado. 

Art. 71. O contratado é responsável pelos encar-
gos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. 

§ 1o A inadimplência do contratado, com referên-
cia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 
transfere à Administração Pública a responsabilidade 
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras 
e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 2o A Administração Pública responde solidaria-
mente com o contratado pelos encargos previdenciários 
resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 
31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. (Redação 
dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 3º (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
Art. 72. O contratado, na execução do contrato, 

sem prejuízo das responsabilidades contratuais e le-
gais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou 
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fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela 
Administração.

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será 
recebido:

I – em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo cir-
cunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) 
dias da comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissão de-
signada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso 
do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, obser-
vado o disposto no art. 69 desta Lei;

II – em se tratando de compras ou de locação 
de equipamentos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior ve-
rificação da conformidade do material com a especi-
ficação;

b) definitivamente, após a verificação da qualida-
de e quantidade do material e conseqüente aceitação.

§ 1o Nos casos de aquisição de equipamentos 
de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante ter-
mo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.

§ 2o O recebimento provisório ou definitivo não 
exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguran-
ça da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela 
perfeita execução do contrato, dentro dos limites es-
tabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§ 3o O prazo a que se refere a alínea “b” do inciso 
I deste artigo não poderá ser superior a 90 (noventa) 
dias, salvo em casos excepcionais, devidamente jus-
tificados e previstos no edital. 

§ 4o Na hipótese de o termo circunstanciado ou 
a verificação a que se refere este artigo não serem, 
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos 
prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, des-
de que comunicados à Administração nos 15 (quinze) 
dias anteriores à exaustão dos mesmos.

Art. 74. Poderá ser dispensado o recebimento 
provisório nos seguintes casos:

I – gêneros perecíveis e alimentação preparada;
II – serviços profissionais;
III – obras e serviços de valor até o previsto no 

art. 23, inciso II, alínea “a”, desta Lei, desde que não se 
componham de aparelhos, equipamentos e instalações 
sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade.

Parágrafo único. Nos casos deste artigo, o rece-
bimento será feito mediante recibo.

Art. 75. Salvo disposições em contrário constantes 
do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, 
testes e demais provas exigidos por normas técnicas 

oficiais para a boa execução do objeto do contrato cor-
rem por conta do contratado.

Art. 76. A Administração rejeitará, no todo ou em 
parte, obra, serviço ou fornecimento executado em 
desacordo com o contrato.

Seção V
Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos

Art. 77. A inexecução total ou parcial do contrato 
enseja a sua rescisão, com as conseqüências contra-
tuais e as previstas em lei ou regulamento.

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do con-
trato:

I – o não cumprimento de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos;

II – o cumprimento irregular de cláusulas contra-
tuais, especificações, projetos e prazos;

III – a lentidão do seu cumprimento, levando a 
Administração a comprovar a impossibilidade da con-
clusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos 
prazos estipulados;

IV – o atraso injustificado no início da obra, ser-
viço ou fornecimento;

V – a paralisação da obra, do serviço ou do for-
necimento, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração;

VI – a subcontratação total ou parcial do seu 
objeto, a associação do contratado com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital 
e no contrato; 

VII – o desatendimento das determinações re-
gulares da autoridade designada para acompanhar 
e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus 
superiores;

VIII – o cometimento reiterado de faltas na sua 
execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 des-
ta Lei;

IX – a decretação de falência ou a instauração 
de insolvência civil;

X – a dissolução da sociedade ou o falecimento 
do contratado;

XI – a alteração social ou a modificação da fina-
lidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do contrato; 

XII – razões de interesse público, de alta relevân-
cia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que 
está subordinado o contratante e exaradas no processo 
administrativo a que se refere o contrato;

XIII – a supressão, por parte da Administração, de 
obras, serviços ou compras, acarretando modificação 
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do valor inicial do contrato além do limite permitido no 
§ 1o do art. 65 desta Lei; 

XIV – a suspensão de sua execução, por ordem 
escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cen-
to e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ain-
da por repetidas suspensões que totalizem o mesmo 
prazo, independentemente do pagamento obrigatório 
de indenizações pelas sucessivas e contratualmente 
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, 
o direito de optar pela suspensão do cumprimento 
das obrigações assumidas até que seja normalizada 
a situação;

XV – o atraso superior a 90 (noventa) dias dos 
pagamentos devidos pela Administração decorrentes 
de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas des-
tes, já recebidos ou executados, salvo em caso de ca-
lamidade pública, grave perturbação da ordem interna 
ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar 
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações 
até que seja normalizada a situação;

XVI – a não liberação, por parte da Administra-
ção, de área, local ou objeto para execução de obra, 
serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem 
como das fontes de materiais naturais especificadas 
no projeto;

XVII – a ocorrência de caso fortuito ou de força 
maior, regularmente comprovada, impeditiva da exe-
cução do contrato.

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual 
serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

XVIII – descumprimento do disposto no inciso V 
do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
(Incluído pela Lei nº 9.854, de 1999)

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:
I – determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração, nos casos enumerados nos incisos I a 
XII e XVII do artigo anterior;

II – amigável, por acordo entre as partes, redu-
zida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração;

III – judicial, nos termos da legislação;
IV – (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994)
§ 1o A rescisão administrativa ou amigável deverá 

ser precedida de autorização escrita e fundamentada 
da autoridade competente.

§ 2o Quando a rescisão ocorrer com base nos 
incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja cul-
pa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos 

regularmente comprovados que houver sofrido, tendo 
ainda direito a:

I – devolução de garantia;
II – pagamentos devidos pela execução do con-

trato até a data da rescisão;
III – pagamento do custo da desmobilização.
§ 3º (Vetado).(Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994)
§ 4º (Vetado).(Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994)
§ 5o Ocorrendo impedimento, paralisação ou 

sustação do contrato, o cronograma de execução será 
prorrogado automaticamente por igual tempo.

Art. 80. A rescisão de que trata o inciso I do arti-
go anterior acarreta as seguintes conseqüências, sem 
prejuízo das sanções previstas nesta Lei:

I – assunção imediata do objeto do contrato, no 
estado e local em que se encontrar, por ato próprio da 
Administração;

II – ocupação e utilização do local, instalações, 
equipamentos, material e pessoal empregados na exe-
cução do contrato, necessários à sua continuidade, na 
forma do inciso V do art. 58 desta Lei;

III – execução da garantia contratual, para ressar-
cimento da Administração, e dos valores das multas e 
indenizações a ela devidos;

IV – retenção dos créditos decorrentes do contrato 
até o limite dos prejuízos causados à Administração.

§ 1o A aplicação das medidas previstas nos inci-
sos I e II deste artigo fica a critério da Administração, 
que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por 
execução direta ou indireta.

§ 2o É permitido à Administração, no caso de 
concordata do contratado, manter o contrato, poden-
do assumir o controle de determinadas atividades de 
serviços essenciais.

§ 3o Na hipótese do inciso II deste artigo, o ato 
deverá ser precedido de autorização expressa do Mi-
nistro de Estado competente, ou Secretário Estadual 
ou Municipal, conforme o caso.

§ 4o A rescisão de que trata o inciso IV do artigo 
anterior permite à Administração, a seu critério, aplicar 
a medida prevista no inciso I deste artigo.

Capítulo IV
Das Sanções Administrativas e da Tutela Judicial

Seção I
Disposições Gerais

Art. 81. A recusa injustificada do adjudicatário 
em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Ad-
ministração, caracteriza o descumprimento total da 
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obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades le-
galmente estabelecidas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se 
aplica aos licitantes convocados nos termos do art. 64, 
§ 2o desta Lei, que não aceitarem a contratação, nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro adjudica-
tário, inclusive quanto ao prazo e preço. 

Art. 82. Os agentes administrativos que pratica-
rem atos em desacordo com os preceitos desta Lei ou 
visando a frustrar os objetivos da licitação sujeitam-se 
às sanções previstas nesta Lei e nos regulamentos 
próprios, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal que seu ato ensejar.

Art. 83. Os crimes definidos nesta Lei, ainda que 
simplesmente tentados, sujeitam os seus autores, quan-
do servidores públicos, além das sanções penais, à 
perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo. 

Art. 84. Considera-se servidor público, para os 
fins desta Lei, aquele que exerce, mesmo que tran-
sitoriamente ou sem remuneração, cargo, função ou 
emprego público. 

§ 1o Equipara-se a servidor público, para os fins 
desta Lei, quem exerce cargo, emprego ou função em 
entidade paraestatal, assim consideradas, além das 
fundações, empresas públicas e sociedades de eco-
nomia mista, as demais entidades sob controle, direto 
ou indireto, do Poder Público. 

§ 2o A pena imposta será acrescida da terça par-
te, quando os autores dos crimes previstos nesta Lei 
forem ocupantes de cargo em comissão ou de função 
de confiança em órgão da Administração direta, autar-
quia, empresa pública, sociedade de economia mista, 
fundação pública, ou outra entidade controlada direta 
ou indiretamente pelo Poder Público. 

Art. 85. As infrações penais previstas nesta Lei 
pertinem às licitações e aos contratos celebrados pela 
União, Estados, Distrito Federal, Municípios, e res-
pectivas autarquias, empresas públicas, sociedades 
de economia mista, fundações públicas, e quaisquer 
outras entidades sob seu controle direto ou indireto. 

Seção II
Das Sanções Administrativas

Art. 86. O atraso injustificado na execução do con-
trato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma 
prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

§ 1o A multa a que alude este artigo não impede 
que a Administração rescinda unilateralmente o con-
trato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.

§ 2o A multa, aplicada após regular processo 
administrativo, será descontada da garantia do res-
pectivo contratado. 

§ 3o Se a multa for de valor superior ao valor da 
garantia prestada, além da perda desta, responderá 
o contratado pela sua diferença, a qual será descon-
tada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente.

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contra-
to a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I – advertência;
II – multa, na forma prevista no instrumento con-

vocatório ou no contrato;
III – suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a Adminis-
tração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública enquanto per-
durarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será con-
cedida sempre que o contratado ressarcir a Adminis-
tração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

§ 1o Se a multa aplicada for superior ao valor da 
garantia prestada, além da perda desta, responderá 
o contratado pela sua diferença, que será descontada 
dos pagamentos eventualmente devidos pela Adminis-
tração ou cobrada judicialmente.

§ 2o As sanções previstas nos incisos I, III e IV 
deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com 
a do inciso II, facultada a defesa prévia do interes-
sado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis.

§ 3o A sanção estabelecida no inciso IV deste 
artigo é de competência exclusiva do Ministro de Es-
tado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme 
o caso, facultada a defesa do interessado no respec-
tivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura 
de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 
(dois) anos de sua aplicação. (Vide art 109 inciso III)

Art. 88. As sanções previstas nos incisos III e 
IV do artigo anterior poderão também ser aplicadas 
às empresas ou aos profissionais que, em razão dos 
contratos regidos por esta Lei:

I – tenham sofrido condenação definitiva por 
praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no reco-
lhimento de quaisquer tributos;

II – tenham praticado atos ilícitos visando a frus-
trar os objetivos da licitação;

III – demonstrem não possuir idoneidade para 
contratar com a Administração em virtude de atos ilí-
citos praticados.
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Seção III
Dos Crimes e das Penas

Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das 
hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as 
formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade: 

Pena – detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, 
e multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele 
que, tendo comprovadamente concorrido para a con-
sumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa 
ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o 
Poder Público. 

Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, com-
binação ou qualquer outro expediente, o caráter com-
petitivo do procedimento licitatório, com o intuito de 
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente 
da adjudicação do objeto da licitação: 

Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, 
e multa. 

Art. 91. Patrocinar, direta ou indiretamente, inte-
resse privado perante a Administração, dando causa 
à instauração de licitação ou à celebração de contra-
to, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder 
Judiciário: 

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

Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qual-
quer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação 
contratual, em favor do adjudicatário, durante a exe-
cução dos contratos celebrados com o Poder Público, 
sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação 
ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ain-
da, pagar fatura com preterição da ordem cronológica 
de sua exigibilidade, observado o disposto no art. 121 
desta Lei: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Pena – detenção, de dois a quatro anos, e multa. 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Parágrafo único. Incide na mesma pena o con-
tratado que, tendo comprovadamente concorrido para 
a consumação da ilegalidade, obtém vantagem inde-
vida ou se beneficia, injustamente, das modificações 
ou prorrogações contratuais. 

Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização 
de qualquer ato de procedimento licitatório: 

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

Art. 94. Devassar o sigilo de proposta apresentada 
em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro 
o ensejo de devassá-lo: 

Pena – detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e 
multa. 

Art. 95. Afastar ou procura afastar licitante, por 
meio de violência, grave ameaça, fraude ou ofereci-
mento de vantagem de qualquer tipo: 

Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, 
e multa, além da pena correspondente à violência. 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem 
se abstém ou desiste de licitar, em razão da vantagem 
oferecida. 

Art. 96. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, 
licitação instaurada para aquisição ou venda de bens 
ou mercadorias, ou contrato dela decorrente: 

I – elevando arbitrariamente os preços; 
II – vendendo, como verdadeira ou perfeita, mer-

cadoria falsificada ou deteriorada; 
III – entregando uma mercadoria por outra; 
IV – alterando substância, qualidade ou quanti-

dade da mercadoria fornecida; 
V – tornando, por qualquer modo, injustamente, 

mais onerosa a proposta ou a execução do contrato: 
Pena – detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e 

multa. 
Art. 97. Admitir à licitação ou celebrar contrato 

com empresa ou profissional declarado inidôneo: 
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 

anos, e multa. 
Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele 

que, declarado inidôneo, venha a licitar ou a contratar 
com a Administração. 

Art. 98. Obstar, impedir ou dificultar, injustamen-
te, a inscrição de qualquer interessado nos registros 
cadastrais ou promover indevidamente a alteração, 
suspensão ou cancelamento de registro do inscrito: 

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

Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 
98 desta Lei consiste no pagamento de quantia fixada 
na sentença e calculada em índices percentuais, cuja 
base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente 
obtida ou potencialmente auferível pelo agente. 

§ 1o Os índices a que se refere este artigo não 
poderão ser inferiores a 2% (dois por cento), nem su-
periores a 5% (cinco por cento) do valor do contrato 
licitado ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade 
de licitação. 

§ 2o O produto da arrecadação da multa rever-
terá, conforme o caso, à Fazenda Federal, Distrital, 
Estadual ou Municipal. 

Seção IV
Do Processo e do Procedimento Judicial

Art. 100. Os crimes definidos nesta Lei são de 
ação penal pública incondicionada, cabendo ao Mi-
nistério Público promovê-la. 
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Art. 101. Qualquer pessoa poderá provocar, para 
os efeitos desta Lei, a iniciativa do Ministério Público, 
fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato 
e sua autoria, bem como as circunstâncias em que se 
deu a ocorrência. 

Parágrafo único. Quando a comunicação for ver-
bal, mandará a autoridade reduzi-la a termo, assinado 
pelo apresentante e por duas testemunhas. 

Art. 102. Quando em autos ou documentos de 
que conhecerem, os magistrados, os membros dos 
Tribunais ou Conselhos de Contas ou os titulares dos 
órgãos integrantes do sistema de controle interno de 
qualquer dos Poderes verificarem a existência dos 
crimes definidos nesta Lei, remeterão ao Ministério 
Público as cópias e os documentos necessários ao 
oferecimento da denúncia. 

Art. 103. Será admitida ação penal privada sub-
sidiária da pública, se esta não for ajuizada no prazo 
legal, aplicando-se, no que couber, o disposto nos arts. 
29 e 30 do Código de Processo Penal. 

Art. 104. Recebida a denúncia e citado o réu, terá 
este o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de 
defesa escrita, contado da data do seu interrogatório, 
podendo juntar documentos, arrolar as testemunhas 
que tiver, em número não superior a 5 (cinco), e indicar 
as demais provas que pretenda produzir. 

Art. 105. Ouvidas as testemunhas da acusação 
e da defesa e praticadas as diligências instrutórias 
deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á, sucessi-
vamente, o prazo de 5 (cinco) dias a cada parte para 
alegações finais. 

Art. 106. Decorrido esse prazo, e conclusos os 
autos dentro de 24 (vinte e quatro) horas, terá o juiz 
10 (dez) dias para proferir a sentença. 

Art. 107. Da sentença cabe apelação, interponível 
no prazo de 5 (cinco) dias. 

Art. 108. No processamento e julgamento das 
infrações penais definidas nesta Lei, assim como nos 
recursos e nas execuções que lhes digam respeito, 
aplicar-se-ão, subsidiariamente, o Código de Processo 
Penal e a Lei de Execução Penal. 

Capítulo V
Dos Recursos Administrativos

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes 
da aplicação desta Lei cabem:

I – recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 
contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos 
casos de:

a) habilitação ou inabilitação do licitante;
b) julgamento das propostas;
c) anulação ou revogação da licitação;

d) indeferimento do pedido de inscrição em regis-
tro cadastral, sua alteração ou cancelamento;

e) rescisão do contrato, a que se refere o inci-
so I do art. 79 desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

f) aplicação das penas de advertência, suspen-
são temporária ou de multa;

II – representação, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis da intimação da decisão relacionada com o ob-
jeto da licitação ou do contrato, de que não caiba re-
curso hierárquico;

III – pedido de reconsideração, de decisão de Mi-
nistro de Estado, ou Secretário Estadual ou Municipal, 
conforme o caso, na hipótese do § 4o do art. 87 desta 
Lei, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.

§ 1o A intimação dos atos referidos no inciso I, 
alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, deste artigo, excluídos os 
relativos a advertência e multa de mora, e no inciso 
III, será feita mediante publicação na imprensa oficial, 
salvo para os casos previstos nas alíneas “a” e “b”, se 
presentes os prepostos dos licitantes no ato em que 
foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por co-
municação direta aos interessados e lavrada em ata.

§ 2o O recurso previsto nas alíneas “a” e “b” do 
inciso I deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a 
autoridade competente, motivadamente e presentes 
razões de interesse público, atribuir ao recurso inter-
posto eficácia suspensiva aos demais recursos.

§ 3o Interposto, o recurso será comunicado aos 
demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis.

§ 4o O recurso será dirigido à autoridade supe-
rior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a 
qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo su-
bir, devidamente informado, devendo, neste caso, a 
decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena 
de responsabilidade.

§ 5o Nenhum prazo de recurso, representação ou 
pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que 
os autos do processo estejam com vista franqueada 
ao interessado.

§ 6o Em se tratando de licitações efetuadas na 
modalidade de “carta convite” os prazos estabelecidos 
nos incisos I e II e no parágrafo 3o deste artigo serão 
de dois dias úteis. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

Capítulo VI
Disposições Finais e Transitórias

Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos 
nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
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vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, 
exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os pra-
zos referidos neste artigo em dia de expediente no 
órgão ou na entidade.

Art. 111. A Administração só poderá contratar, 
pagar, premiar ou receber projeto ou serviço técni-
co especializado desde que o autor ceda os direitos 
patrimoniais a ele relativos e a Administração possa 
utilizá-lo de acordo com o previsto no regulamento de 
concurso ou no ajuste para sua elaboração.

Parágrafo único. Quando o projeto referir-se a 
obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de 
privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimen-
to de todos os dados, documentos e elementos de in-
formação pertinentes à tecnologia de concepção, de-
senvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer 
natureza e aplicação da obra.

Art. 112. Quando o objeto do contrato interes-
sar a mais de uma entidade pública, caberá ao órgão 
contratante, perante a entidade interessada, respon-
der pela sua boa execução, fiscalização e pagamento.

§ 1o Os consórcios públicos poderão realizar lici-
tação da qual, nos termos do edital, decorram contratos 
administrativos celebrados por órgãos ou entidades 
dos entes da Federação consorciados. (Incluído pela 
Lei nº 11.107, de 2005)

§ 2o É facultado à entidade interessada o acom-
panhamento da licitação e da execução do contrato. 
(Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)

Art. 113. O controle das despesas decorrentes 
dos contratos e demais instrumentos regidos por esta 
Lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, na 
forma da legislação pertinente, ficando os órgãos in-
teressados da Administração responsáveis pela de-
monstração da legalidade e regularidade da despesa 
e execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo 
do sistema de controle interno nela previsto.

§ 1o Qualquer licitante, contratado ou pessoa físi-
ca ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Con-
tas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle 
interno contra irregularidades na aplicação desta Lei, 
para os fins do disposto neste artigo.

§ 2o Os Tribunais de Contas e os órgãos inte-
grantes do sistema de controle interno poderão solici-
tar para exame, até o dia útil imediatamente anterior 
à data de recebimento das propostas, cópia de edital 
de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou 
entidades da Administração interessada à adoção de 
medidas corretivas pertinentes que, em função desse 
exame, lhes forem determinadas. (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 114. O sistema instituído nesta Lei não impe-
de a pré-qualificação de licitantes nas concorrências, 
a ser procedida sempre que o objeto da licitação re-
comende análise mais detida da qualificação técnica 
dos interessados.

§ 1o A adoção do procedimento de pré-qualifica-
ção será feita mediante proposta da autoridade com-
petente, aprovada pela imediatamente superior.

§ 2o Na pré-qualificação serão observadas as 
exigências desta Lei relativas à concorrência, à convo-
cação dos interessados, ao procedimento e à analise 
da documentação. 

Art. 115. Os órgãos da Administração poderão 
expedir normas relativas aos procedimentos operacio-
nais a serem observados na execução das licitações, 
no âmbito de sua competência, observadas as dispo-
sições desta Lei.

Parágrafo único. As normas a que se refere este 
artigo, após aprovação da autoridade competente, de-
verão ser publicadas na imprensa oficial.

Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, 
no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e ou-
tros instrumentos congêneres celebrados por órgãos 
e entidades da Administração. 

§ 1o A celebração de convênio, acordo ou ajuste 
pelos órgãos ou entidades da Administração Pública 
depende de prévia aprovação de competente plano de 
trabalho proposto pela organização interessada, o qual 
deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 

I – identificação do objeto a ser executado; 
II – metas a serem atingidas; 
III – etapas ou fases de execução; 
IV – plano de aplicação dos recursos financeiros; 
V – cronograma de desembolso; 
VI – previsão de início e fim da execução do ob-

jeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases 
programadas;

VII – se o ajuste compreender obra ou serviço 
de engenharia, comprovação de que os recursos pró-
prios para complementar a execução do objeto estão 
devidamente assegurados, salvo se o custo total do 
empreendimento recair sobre a entidade ou órgão 
descentralizador. 

§ 2o Assinado o convênio, a entidade ou órgão 
repassador dará ciência do mesmo à Assembléia Le-
gislativa ou à Câmara Municipal respectiva.

§ 3o As parcelas do convênio serão liberadas em 
estrita conformidade com o plano de aplicação apro-
vado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas 
ficarão retidas até o saneamento das impropriedades 
ocorrentes: 

I – quando não tiver havido comprovação da boa 
e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, 
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na forma da legislação aplicável, inclusive mediante 
procedimentos de fiscalização local, realizados perio-
dicamente pela entidade ou órgão descentralizador 
dos recursos ou pelo órgão competente do sistema de 
controle interno da Administração Pública; 

II – quando verificado desvio de finalidade na 
aplicação dos recursos, atrasos não justificados no 
cumprimento das etapas ou fases programadas, prá-
ticas atentatórias aos princípios fundamentais de Ad-
ministração Pública nas contratações e demais atos 
praticados na execução do convênio, ou o inadimple-
mento do executor com relação a outras cláusulas 
conveniais básicas; 

III – quando o executor deixar de adotar as medi-
das saneadoras apontadas pelo partícipe repassador 
dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema 
de controle interno. 

§ 4o Os saldos de convênio, enquanto não utili-
zados, serão obrigatoriamente aplicados em cader-
netas de poupança de instituição financeira oficial se 
a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, 
ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo 
ou operação de mercado aberto lastreada em títulos 
da dívida pública, quando a utilização dos mesmos 
verificar-se em prazos menores que um mês. 

§ 5o As receitas financeiras auferidas na forma 
do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computa-
das a crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente, 
no objeto de sua finalidade, devendo constar de de-
monstrativo específico que integrará as prestações de 
contas do ajuste.

§ 6o Quando da conclusão, denúncia, rescisão 
ou extinção do convênio, acordo ou ajuste, os saldos 
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes 
das receitas obtidas das aplicações financeiras realiza-
das, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador 
dos recursos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias 
do evento, sob pena da imediata instauração de toma-
da de contas especial do responsável, providenciada 
pela autoridade competente do órgão ou entidade ti-
tular dos recursos. 

Art. 117. As obras, serviços, compras e aliena-
ções realizados pelos órgãos dos Poderes Legislativo 
e Judiciário e do Tribunal de Contas regem-se pelas 
normas desta Lei, no que couber, nas três esferas 
administrativas.

Art. 118. Os Estados, o Distrito Federal, os Muni-
cípios e as entidades da administração indireta deverão 
adaptar suas normas sobre licitações e contratos ao 
disposto nesta Lei.

Art. 119. As sociedades de economia mista, em-
presas e fundações públicas e demais entidades con-
troladas direta ou indiretamente pela União e pelas 

entidades referidas no artigo anterior editarão regu-
lamentos próprios devidamente publicados, ficando 
sujeitas às disposições desta Lei.

Parágrafo único. Os regulamentos a que se refere 
este artigo, no âmbito da Administração Pública, após 
aprovados pela autoridade de nível superior a que esti-
verem vinculados os respectivos órgãos, sociedades e 
entidades, deverão ser publicados na imprensa oficial.

Art. 120. Os valores fixados por esta Lei poderão 
ser anualmente revistos pelo Poder Executivo Fede-
ral, que os fará publicar no Diário Oficial da União,
observando como limite superior a variação geral dos 
preços do mercado, no período. (Redação dada pela 
Lei nº 9.648, de 1998)

Art. 121. O disposto nesta Lei não se aplica às 
licitações instauradas e aos contratos assinados an-
teriormente à sua vigência, ressalvado o disposto no 
art. 57, nos parágrafos 1o, 2o e 8o do art. 65, no inci-
so XV do art. 78, bem assim o disposto no “caput” do 
art. 5o, com relação ao pagamento das obrigações na 
ordem cronológica, podendo esta ser observada, no 
prazo de noventa dias contados da vigência desta Lei, 
separadamente para as obrigações relativas aos con-
tratos regidos por legislação anterior à Lei no 8.666, 
de 21 de junho de 1993. (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

Parágrafo único. Os contratos relativos a imóveis 
do patrimônio da União continuam a reger-se pelas dis-
posições do Decreto-lei no 9.760, de 5 de setembro de 
1946, com suas alterações, e os relativos a operações 
de crédito interno ou externo celebrados pela União ou 
a concessão de garantia do Tesouro Nacional conti-
nuam regidos pela legislação pertinente, aplicando-se 
esta Lei, no que couber.

Art. 122. Nas concessões de linhas aéreas, ob-
servar-se-á procedimento licitatório específico, a ser 
estabelecido no Código Brasileiro de Aeronáutica.

Art. 123. Em suas licitações e contratações admi-
nistrativas, as repartições sediadas no exterior obser-
varão as peculiaridades locais e os princípios básicos 
desta Lei, na forma de regulamentação específica.

Art. 124. Aplicam-se às licitações e aos contratos 
para permissão ou concessão de serviços públicos os 
dispositivos desta Lei que não conflitem com a legisla-
ção específica sobre o assunto. (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

Parágrafo único. As exigências contidas nos in-
cisos II a IV do § 2o do art. 7o serão dispensadas nas 
licitações para concessão de serviços com execução 
prévia de obras em que não foram previstos desem-
bolso por parte da Administração Pública concedente. 
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
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Art. 125. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. (Renumerado por força do disposto no art. 
3º da Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 126. Revogam-se as disposições em contrá-
rio, especialmente os Decretos-leis nos 2.300, de 21 
de novembro de 1986, 2.348, de 24 de julho de 1987, 
2.360, de 16 de setembro de 1987, a Lei no 8.220, de 
4 de setembro de 1991, e o art. 83 da Lei no 5.194, de 
24 de dezembro de 1966.(Renumerado por força do 
disposto no art. 3º da Lei nº 8.883, de 1994)

Brasília, 21 de junho de 1993, 172o da Indepen-
dência e 105o da República. – ITAMAR FRANCO – 
Rubens Ricupero – Romildo Canhim.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 22.6.1993 e repu-
blicado em 6.7.1994 e retificado em de 6-7-1994

LEI Nº 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999

Regula o processo administrativo no 
âmbito da Administração Pública Federal.

 O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

 Art. 1o Esta Lei estabelece normas básicas so-
bre o processo administrativo no âmbito da Adminis-
tração Federal direta e indireta, visando, em especial, 
à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor 
cumprimento dos fins da Administração.
....................................................................................

 Art. 45. Em caso de risco iminente, a Adminis-
tração Pública poderá motivadamente adotar provi-
dências acauteladoras sem a prévia manifestação do 
interessado.
....................................................................................

LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992

Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriqueci-
mento ilícito no exercício de mandato, car-
go, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional e dá 
outras providências. 

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

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

 Art. 1° Os atos de improbidade praticados por 
qualquer agente público, servidor ou não, contra a ad-
ministração direta, indireta ou fundacional de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios, de Território, de empresa incorporada 
ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação 
ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com 
mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da re-
ceita anual, serão punidos na forma desta lei.

 Parágrafo único. Estão também sujeitos às pe-
nalidades desta lei os atos de improbidade praticados 
contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, 
benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão pú-
blico bem como daquelas para cuja criação ou custeio 
o erário haja concorrido ou concorra com menos de 
cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anu-
al, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à 
repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres 
públicos.

 Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos 
desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transito-
riamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 
designação, contratação ou qualquer outra forma de 
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou 
função nas entidades mencionadas no artigo anterior.

 Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, 
no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente 
público, induza ou concorra para a prática do ato de 
improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma 
direta ou indireta.

 Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível 
ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita obser-
vância dos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade e publicidade no trato dos assuntos que 
lhe são afetos.

 Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio público 
por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou 
de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.

 Art. 6° No caso de enriquecimento ilícito, perderá 
o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou 
valores acrescidos ao seu patrimônio.

 Art. 7° Quando o ato de improbidade causar le-
são ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento 
ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável 
pelo inquérito representar ao Ministério Público, para 
a indisponibilidade dos bens do indiciado.

 Parágrafo único. A indisponibilidade a que se 
refere o caput deste artigo recairá sobre bens que as-
segurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre 
o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimen-
to ilícito.

 Art. 8° O sucessor daquele que causar lesão ao 
patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está 
sujeito às cominações desta lei até o limite do valor 
da herança.
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CAPÍTULO II
Dos Atos de Improbidade Administrativa

Seção I
Dos Atos de Improbidade Administrativa

que Importam Enriquecimento Ilícito

 Art. 9° Constitui ato de improbidade adminis-
trativa importando enriquecimento ilícito auferir qual-
quer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão 
do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou 
atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta 
lei, e notadamente:

 I – receber, para si ou para outrem, dinheiro, 
bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem 
econômica, direta ou indireta, a título de comissão, 
percentagem, gratificação ou presente de quem tenha 
interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou 
amparado por ação ou omissão decorrente das atri-
buições do agente público;

 II – perceber vantagem econômica, direta ou in-
direta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação 
de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços 
pelas entidades referidas no art. 1° por preço superior 
ao valor de mercado;

 III – perceber vantagem econômica, direta ou 
indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação 
de bem público ou o fornecimento de serviço por ente 
estatal por preço inferior ao valor de mercado;

 IV – utilizar, em obra ou serviço particular, veícu-
los, máquinas, equipamentos ou material de qualquer 
natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer 
das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem 
como o trabalho de servidores públicos, empregados 
ou terceiros contratados por essas entidades;

 V – receber vantagem econômica de qualquer 
natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração 
ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narco-
tráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra 
atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem;

 VI – receber vantagem econômica de qualquer 
natureza, direta ou indireta, para fazer declaração fal-
sa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou 
qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, 
medida, qualidade ou característica de mercadorias 
ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencio-
nadas no art. 1º desta lei;

 VII – adquirir, para si ou para outrem, no exercício 
de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens 
de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à 
evolução do patrimônio ou à renda do agente público;

 VIII – aceitar emprego, comissão ou exercer ati-
vidade de consultoria ou assessoramento para pessoa 
física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser 

atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente 
das atribuições do agente público, durante a atividade;

 IX – perceber vantagem econômica para inter-
mediar a liberação ou aplicação de verba pública de 
qualquer natureza;

 X – receber vantagem econômica de qualquer 
natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de 
ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado;

 XI – incorporar, por qualquer forma, ao seu pa-
trimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes 
do acervo patrimonial das entidades mencionadas no 
art. 1° desta lei;

 XII – usar, em proveito próprio, bens, rendas, 
verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial 
das entidades mencionadas no art. 1° desta lei.

Seção II
Dos Atos de Improbidade Administrativa

que Causam Prejuízo ao Erário

 Art. 10. Constitui ato de improbidade administra-
tiva que causa lesão ao erário qualquer ação ou omis-
são, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, 
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação 
dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 
1º desta lei, e notadamente:

 I – facilitar ou concorrer por qualquer forma para 
a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa 
física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores 
integrantes do acervo patrimonial das entidades men-
cionadas no art. 1º desta lei;

 II – permitir ou concorrer para que pessoa física 
ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou va-
lores integrantes do acervo patrimonial das entidades 
mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância 
das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis 
à espécie;

 III – doar à pessoa física ou jurídica bem como 
ao ente despersonalizado, ainda que de fins educati-
vos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores 
do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas 
no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades 
legais e regulamentares aplicáveis à espécie;

 IV – permitir ou facilitar a alienação, permuta ou 
locação de bem integrante do patrimônio de qualquer 
das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a 
prestação de serviço por parte delas, por preço infe-
rior ao de mercado;

 V – permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou 
locação de bem ou serviço por preço superior ao de 
mercado;

 VI – realizar operação financeira sem observân-
cia das normas legais e regulamentares ou aceitar 
garantia insuficiente ou inidônea;

553ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



07244 Terça-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

 VII – conceder benefício administrativo ou fiscal 
sem a observância das formalidades legais ou regu-
lamentares aplicáveis à espécie;

 VIII – frustrar a licitude de processo licitatório ou 
dispensá-lo indevidamente;

 IX – ordenar ou permitir a realização de despe-
sas não autorizadas em lei ou regulamento;

 X – agir negligentemente na arrecadação de tri-
buto ou renda, bem como no que diz respeito à con-
servação do patrimônio público;

 XI – liberar verba pública sem a estrita obser-
vância das normas pertinentes ou influir de qualquer 
forma para a sua aplicação irregular;

 XII – permitir, facilitar ou concorrer para que ter-
ceiro se enriqueça ilicitamente;

 XIII – permitir que se utilize, em obra ou servi-
ço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou 
material de qualquer natureza, de propriedade ou à 
disposição de qualquer das entidades mencionadas 
no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor 
público, empregados ou terceiros contratados por es-
sas entidades.

 XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que 
tenha por objeto a prestação de serviços públicos por 
meio da gestão associada sem observar as formali-
dades previstas na lei; (Incluído pela Lei nº 11.107, 
de 2005)

 XV – celebrar contrato de rateio de consórcio 
público sem suficiente e prévia dotação orçamentá-
ria, ou sem observar as formalidades previstas na lei. 
(Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)

Seção III
Dos Atos de Improbidade Administrativa

que Atentam Contra os Princípios da
Administração Pública

 Art. 11. Constitui ato de improbidade administra-
tiva que atenta contra os princípios da administração 
pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres 
de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade 
às instituições, e notadamente:

 I – praticar ato visando fim proibido em lei ou 
regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de 
competência;

 II – retardar ou deixar de praticar, indevidamen-
te, ato de ofício;

 III – revelar fato ou circunstância de que tem 
ciência em razão das atribuições e que deva perma-
necer em segredo;

 IV – negar publicidade aos atos oficiais;
 V – frustrar a licitude de concurso público;
 VI – deixar de prestar contas quando esteja obri-

gado a fazê-lo;

 VII – revelar ou permitir que chegue ao conhe-
cimento de terceiro, antes da respectiva divulgação 
oficial, teor de medida política ou econômica capaz de 
afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

CAPÍTULO III
Das Penas

 Art. 12. Independentemente das sanções penais, 
civis e administrativas, previstas na legislação específi-
ca, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito 
às seguintes cominações:

 Art. 12. Independentemente das sanções pe-
nais, civis e administrativas previstas na legislação 
específica, está o responsável pelo ato de improbi-
dade sujeito às seguintes cominações, que podem 
ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo 
com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº 
12.120, de 2009).

 I – na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou 
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressar-
cimento integral do dano, quando houver, perda da 
função pública, suspensão dos direitos políticos de 
oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três 
vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de 
contratar com o Poder Público ou receber benefícios 
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indireta-
mente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica 
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

 II – na hipótese do art. 10, ressarcimento in-
tegral do dano, perda dos bens ou valores acres-
cidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta 
circunstância, perda da função pública, suspensão 
dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamen-
to de multa civil de até duas vezes o valor do dano 
e proibição de contratar com o Poder Público ou re-
ceber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo 
prazo de cinco anos;

 III – na hipótese do art. 11, ressarcimento in-
tegral do dano, se houver, perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, 
pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da 
remuneração percebida pelo agente e proibição de 
contratar com o Poder Público ou receber benefícios 
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indireta-
mente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica 
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

 Parágrafo único. Na fixação das penas previstas 
nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano 
causado, assim como o proveito patrimonial obtido 
pelo agente.
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CAPÍTULO IV
Da Declaração de Bens

 Art. 13. A posse e o exercício de agente público 
ficam condicionados à apresentação de declaração 
dos bens e valores que compõem o seu patrimônio 
privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal 
competente. (Regulamento)

 § 1° A declaração compreenderá imóveis, móveis, 
semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra 
espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no 
País ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá 
os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou compa-
nheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob 
a dependência econômica do declarante, excluídos 
apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.

 § 2º A declaração de bens será anualmente 
atualizada e na data em que o agente público deixar 
o exercício do mandato, cargo, emprego ou função.

 § 3º Será punido com a pena de demissão, a 
bem do serviço público, sem prejuízo de outras san-
ções cabíveis, o agente público que se recusar a pres-
tar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, 
ou que a prestar falsa.

 § 4º O declarante, a seu critério, poderá entre-
gar cópia da declaração anual de bens apresentada 
à Delegacia da Receita Federal na conformidade da 
legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de 
qualquer natureza, com as necessárias atualizações, 
para suprir a exigência contida no caput e no § 2° 
deste artigo .

CAPÍTULO V
Do Procedimento Administrativo

e do Processo Judicial

 Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à 
autoridade administrativa competente para que seja 
instaurada investigação destinada a apurar a prática 
de ato de improbidade.

 § 1º A representação, que será escrita ou redu-
zida a termo e assinada, conterá a qualificação do re-
presentante, as informações sobre o fato e sua autoria 
e a indicação das provas de que tenha conhecimento.

 § 2º A autoridade administrativa rejeitará a re-
presentação, em despacho fundamentado, se esta 
não contiver as formalidades estabelecidas no § 1º 
deste artigo. A rejeição não impede a representação 
ao Ministério Público, nos termos do art. 22 desta lei.

 § 3º Atendidos os requisitos da representação, a 
autoridade determinará a imediata apuração dos fatos 
que, em se tratando de servidores federais, será pro-
cessada na forma prevista nos arts. 148 a 182 da Lei 
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e, em se tratan-

do de servidor militar, de acordo com os respectivos 
regulamentos disciplinares.

 Art. 15. A comissão processante dará conheci-
mento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho 
de Contas da existência de procedimento administrativo 
para apurar a prática de ato de improbidade.

 Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribu-
nal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, 
designar representante para acompanhar o procedi-
mento administrativo.

 Art. 16. Havendo fundados indícios de responsa-
bilidade, a comissão representará ao Ministério Público 
ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo 
competente a decretação do seqüestro dos bens do 
agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente 
ou causado dano ao patrimônio público.

 § 1º O pedido de seqüestro será processado de 
acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do Código 
de Processo Civil.

 § 2° Quando for o caso, o pedido incluirá a inves-
tigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancá-
rias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no 
exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.

 Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, 
será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa 
jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação 
da medida cautelar.

 § 1º É vedada a transação, acordo ou concilia-
ção nas ações de que trata o caput.

 § 2º A Fazenda Pública, quando for o caso, pro-
moverá as ações necessárias à complementação do 
ressarcimento do patrimônio público.

 § 3º No caso da ação principal ter sido proposta 
pelo Ministério Público, a pessoa jurídica interessada 
integrará a lide na qualidade de litisconsorte, devendo 
suprir as omissões e falhas da inicial e apresentar ou 
indicar os meios de prova de que disponha.

 § 3o No caso de a ação principal ter sido proposta 
pelo Ministério Público, aplica-se, no que couber, o dis-
posto no § 3o do art. 6o da Lei no 4.717, de 29 de junho 
de 1965. (Redação dada pela Lei nº 9.366, de 1996)

 § 4º O Ministério Público, se não intervir no pro-
cesso como parte, atuará obrigatoriamente, como fiscal 
da lei, sob pena de nulidade.

 § 5o A propositura da ação prevenirá a jurisdi-
ção do juízo para todas as ações posteriormente in-
tentadas que possuam a mesma causa de pedir ou 
o mesmo objeto. (Incluído pela Medida provisória nº 
2.180-35, de 2001)

 § 6o A ação será instruída com documentos ou 
justificação que contenham indícios suficientes da 
existência do ato de improbidade ou com razões fun-
damentadas da impossibilidade de apresentação de 
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qualquer dessas provas, observada a legislação vi-
gente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 
18 do Código de Processo Civil. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.225-45, de 2001)

 § 7o Estando a inicial em devida forma, o juiz 
mandará autuá-la e ordenará a notificação do requeri-
do, para oferecer manifestação por escrito, que poderá 
ser instruída com documentos e justificações, dentro 
do prazo de quinze dias. (Incluído pela Medida Provi-
sória nº 2.225-45, de 2001)

 § 8o Recebida a manifestação, o juiz, no prazo 
de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a 
ação, se convencido da inexistência do ato de impro-
bidade, da improcedência da ação ou da inadequa-
ção da via eleita. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.225-45, de 2001)

 § 9o Recebida a petição inicial, será o réu citado 
para apresentar contestação. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.225-45, de 2001)

 § 10. Da decisão que receber a petição inicial, 
caberá agravo de instrumento. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.225-45, de 2001)

 § 11. Em qualquer fase do processo, reconhecida 
a inadequação da ação de improbidade, o juiz extin-
guirá o processo sem julgamento do mérito. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)

 § 12. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições 
realizadas nos processos regidos por esta Lei o disposto 
no art. 221, caput e § 1o, do Código de Processo Penal. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)

 Art. 18. A sentença que julgar procedente ação 
civil de reparação de dano ou decretar a perda dos 
bens havidos ilicitamente determinará o pagamento 
ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor 
da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito.

CAPÍTULO VI
Das Disposições Penais

 Art. 19. Constitui crime a representação por ato 
de improbidade contra agente público ou terceiro be-
neficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.

 Pena: detenção de seis a dez meses e multa.
 Parágrafo único. Além da sanção penal, o denun-

ciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos 
materiais, morais ou à imagem que houver provocado.

 Art. 20. A perda da função pública e a suspensão 
dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em 
julgado da sentença condenatória.

 Parágrafo único. A autoridade judicial ou admi-
nistrativa competente poderá determinar o afastamento 
do agente público do exercício do cargo, emprego ou 
função, sem prejuízo da remuneração, quando a me-
dida se fizer necessária à instrução processual.

 Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta 
lei independe:

I – da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio 
público;

 I – da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio 
público, salvo quanto à pena de ressarcimento; (Re-
dação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).

 II – da aprovação ou rejeição das contas pelo 
órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conse-
lho de Contas.

 Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta 
lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento de 
autoridade administrativa ou mediante representação 
formulada de acordo com o disposto no art. 14, poderá 
requisitar a instauração de inquérito policial ou proce-
dimento administrativo.

CAPÍTULO VII
Da Prescrição

 Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos 
as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

 I – até cinco anos após o término do exercício 
de mandato, de cargo em comissão ou de função de 
confiança;

 II – dentro do prazo prescricional previsto em lei 
específica para faltas disciplinares puníveis com demis-
são a bem do serviço público, nos casos de exercício 
de cargo efetivo ou emprego.

CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais

 Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Art. 25. Ficam revogadas as Leis n°s 3.164, de 
1° de junho de 1957, e 3.502, de 21 de dezembro de 
1958 e demais disposições em contrário.

 Rio de Janeiro, 2 de junho de 1992; 171° da 
Independência e 104° da República. – FERNANDO
COLLOR – Célio Borja.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 3-6-1992

LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002

Institui, no âmbito da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, nos termos 
do art. 37, inciso XXI, da Constituição Fe-
deral, modalidade de licitação denominada 
pregão, para aquisição de bens e serviços 
comuns, e dá outras providências.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, 
poderá ser adotada a licitação na modalidade de pre-
gão, que será regida por esta Lei.

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços 
comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles 
cujos padrões de desempenho e qualidade possam 
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado.

Art. 2º (VETADO)
§ 1º Poderá ser realizado o pregão por meio da 

utilização de recursos de tecnologia da informação, 
nos termos de regulamentação específica.

§ 2º Será facultado, nos termos de regulamen-
tos próprios da União, Estados, Distrito Federal e Mu-
nicípios, a participação de bolsas de mercadorias no 
apoio técnico e operacional aos órgãos e entidades 
promotores da modalidade de pregão, utilizando-se 
de recursos de tecnologia da informação.

§ 3º As bolsas a que se referem o § 2º deverão 
estar organizadas sob a forma de sociedades civis sem 
fins lucrativos e com a participação plural de corretoras 
que operem sistemas eletrônicos unificados de pregões.

Art. 3º A fase preparatória do pregão observará 
o seguinte:

I – a autoridade competente justificará a neces-
sidade de contratação e definirá o objeto do certame, 
as exigências de habilitação, os critérios de aceitação 
das propostas, as sanções por inadimplemento e as 
cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos pra-
zos para fornecimento;

II – a definição do objeto deverá ser precisa, 
suficiente e clara, vedadas especificações que, por 
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem 
a competição;

III – dos autos do procedimento constarão a justi-
ficativa das definições referidas no inciso I deste artigo 
e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais 
estiverem apoiados, bem como o orçamento, elabora-
do pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos 
bens ou serviços a serem licitados; e

IV – a autoridade competente designará, dentre 
os servidores do órgão ou entidade promotora da lici-
tação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja 
atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das pro-
postas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua 
classificação, bem como a habilitação e a adjudicação 
do objeto do certame ao licitante vencedor.

§ 1º A equipe de apoio deverá ser integrada em 
sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo 
ou emprego da administração, preferencialmente per-
tencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade 
promotora do evento.

§ 2º No âmbito do Ministério da Defesa, as fun-
ções de pregoeiro e de membro da equipe de apoio 
poderão ser desempenhadas por militares

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada 
com a convocação dos interessados e observará as 
seguintes regras:

I – a convocação dos interessados será efetua-
da por meio de publicação de aviso em diário oficial 
do respectivo ente federado ou, não existindo, em jor-
nal de circulação local, e facultativamente, por meios 
eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal 
de grande circulação, nos termos do regulamento de 
que trata o art. 2º;

II – do aviso constarão a definição do objeto da 
licitação, a indicação do local, dias e horários em que 
poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital;

III – do edital constarão todos os elementos de-
finidos na forma do inciso I do art. 3º, as normas que 
disciplinarem o procedimento e a minuta do contrato, 
quando for o caso;

IV – cópias do edital e do respectivo aviso serão 
colocadas à disposição de qualquer pessoa para con-
sulta e divulgadas na forma da Lei no 9.755, de 16 de 
dezembro de 1998;

V – o prazo fixado para a apresentação das pro-
postas, contado a partir da publicação do aviso, não 
será inferior a 8 (oito) dias úteis;

VI – no dia, hora e local designados, será realizada 
sessão pública para recebimento das propostas, deven-
do o interessado, ou seu representante, identificar-se 
e, se for o caso, comprovar a existência dos necessá-
rios poderes para formulação de propostas e para a 
prática de todos os demais atos inerentes ao certame;

VII – aberta a sessão, os interessados ou seus 
representantes, apresentarão declaração dando ciência 
de que cumprem plenamente os requisitos de habilita-
ção e entregarão os envelopes contendo a indicação 
do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua 
imediata abertura e à verificação da conformidade das 
propostas com os requisitos estabelecidos no instru-
mento convocatório;

VIII – no curso da sessão, o autor da oferta de 
valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% 
(dez por cento) superiores àquela poderão fazer no-
vos lances verbais e sucessivos, até a proclamação 
do vencedor;

IX – não havendo pelo menos 3 (três) ofertas 
nas condições definidas no inciso anterior, poderão 
os autores das melhores propostas, até o máximo de 
3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos;

X – para julgamento e classificação das propostas, 
será adotado o critério de menor preço, observados 
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os prazos máximos para fornecimento, as especifica-
ções técnicas e parâmetros mínimos de desempenho 
e qualidade definidos no edital;

XI – examinada a proposta classificada em primei-
ro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro 
decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade;

XII – encerrada a etapa competitiva e ordenadas 
as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólu-
cro contendo os documentos de habilitação do licitante 
que apresentou a melhor proposta, para verificação do 
atendimento das condições fixadas no edital;

XIII – a habilitação far-se-á com a verificação 
de que o licitante está em situação regular perante a 
Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, e as Fazen-
das Estaduais e Municipais, quando for o caso, com 
a comprovação de que atende às exigências do edital 
quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e 
econômico-financeira;

XIV – os licitantes poderão deixar de apresentar 
os documentos de habilitação que já constem do Sis-
tema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
Sicaf e sistemas semelhantes mantidos por Estados, 
Distrito Federal ou Municípios, assegurado aos demais 
licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes;

XV – verificado o atendimento das exigências 
fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor;

XVI – se a oferta não for aceitável ou se o licitan-
te desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro 
examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação 
dos licitantes, na ordem de classificação, e assim su-
cessivamente, até a apuração de uma que atenda ao 
edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor;

XVII – nas situações previstas nos incisos XI e 
XVI, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido preço melhor;

XVIII – declarado o vencedor, qualquer licitante 
poderá manifestar imediata e motivadamente a inten-
ção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 
3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorren-
te, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

XIX – o acolhimento de recurso importará a invali-
dação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

XX – a falta de manifestação imediata e motiva-
da do licitante importará a decadência do direito de 
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo 
pregoeiro ao vencedor;

XXI – decididos os recursos, a autoridade com-
petente fará a adjudicação do objeto da licitação ao 
licitante vencedor;

XXII – homologada a licitação pela autoridade 
competente, o adjudicatário será convocado para as-
sinar o contrato no prazo definido em edital; e

XXIII – se o licitante vencedor, convocado dentro 
do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI.

Art. 5º É vedada a exigência de:
I – garantia de proposta;
II – aquisição do edital pelos licitantes, como con-

dição para participação no certame; e
III – pagamento de taxas e emolumentos, salvo 

os referentes a fornecimento do edital, que não serão 
superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e aos 
custos de utilização de recursos de tecnologia da in-
formação, quando for o caso.

Art. 6º O prazo de validade das propostas será de 
60 (sessenta) dias, se outro não estiver fixado no edital.

Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de va-
lidade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução 
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou frau-
dar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Fe-
deral ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, 
ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores 
a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais comi-
nações legais.

Art. 8º Os atos essenciais do pregão, inclusive os 
decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados 
no processo respectivo, com vistas à aferição de sua 
regularidade pelos agentes de controle, nos termos do 
regulamento previsto no art. 2º.

Art. 9º Aplicam-se subsidiariamente, para a mo-
dalidade de pregão, as normas da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993.

Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados 
com base na Medida Provisória nº 2.182-18, de 23 de 
agosto de 2001.

Art. 11. As compras e contratações de bens e 
serviços comuns, no âmbito da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, quando efetua-
das pelo sistema de registro de preços previsto no art. 
15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderão 
adotar a modalidade de pregão, conforme regulamen-
to específico.

Art. 12. A Lei nº 10.191, de 14 de fevereiro de 
2001, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

“Art. 2-A. A União, os Estados, o Distrito Fede-
ral e os Municípios poderão adotar, nas licitações de 
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registro de preços destinadas à aquisição de bens e 
serviços comuns da área da saúde, a modalidade do 
pregão, inclusive por meio eletrônico, observando-se 
o seguinte:

I – são considerados bens e serviços comuns da 
área da saúde, aqueles necessários ao atendimento 
dos órgãos que integram o Sistema Único de Saúde, 
cujos padrões de desempenho e qualidade possam 
ser objetivamente definidos no edital, por meio de es-
pecificações usuais do mercado.

II – quando o quantitativo total estimado para a 
contratação ou fornecimento não puder ser atendido 
pelo licitante vencedor, admitir-se-á a convocação de 
tantos licitantes quantos forem necessários para o 
atingimento da totalidade do quantitativo, respeitada 
a ordem de classificação, desde que os referidos lici-
tantes aceitem praticar o mesmo preço da proposta 
vencedora.

III – na impossibilidade do atendimento ao dis-
posto no inciso II, excepcionalmente, poderão ser 
registrados outros preços diferentes da proposta ven-
cedora, desde que se trate de objetos de qualidade 
ou desempenho superior, devidamente justificada e 
comprovada a vantagem, e que as ofertas sejam em 
valor inferior ao limite máximo admitido.”

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília, 17 de julho de 2002; 181º da Indepen-
dência e 114º da República. – FERNANDO HENRIQUE 
CARDOSO – Pedro Malan – Guilherme Gomes Dias.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 18-7-2002 e retifi-
cado em 30-7-2002

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

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

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública

Seção I
Disposições Gerais

 Art. 37. A administração pública direta e indire-
ta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I – os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 
forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 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 econômica in-
dispensáveis à garantia do cumprimento das obriga-
ções. (Regulamento)
....................................................................................

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta 
Constituição, a exploração direta de atividade econô-
mica pelo Estado só será permitida quando necessária 
aos imperativos da segurança nacional ou a relevante 
interesse coletivo, conforme definidos em lei.

 § 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da em-
presa pública, da sociedade de economia mista e de 
suas subsidiárias que explorem atividade econômica 
de produção ou comercialização de bens ou de presta-
ção de serviços, dispondo sobre: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

 I – sua função social e formas de fiscalização 
pelo Estado e pela sociedade; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)

 II – a sujeição ao regime jurídico próprio das 
empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e 
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

 III – licitação e contratação de obras, serviços, 
compras e alienações, observados os princípios da 
administração pública; (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 19, de 1998)
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido às Comissões competentes

Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Cristovam Buar-

que, do PDT do Distrito Federal, por permuta com o 
Senador Paulo Paim.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Sena-
dores, o jornal inglês Financial Times publicou uma 
matéria sobre a situação do Brasil no comércio inter-
nacional, analisando a postura do governo brasileiro, 
que é a mesma apresentada pelo Ministro Mantega na 
semana passada quando aqui esteve na Comissão de 
Economia, em que coloca o problema como sendo um 
problema de câmbio. O grave é que, pelo que a gente 
lê e ouve, na maior parte dos empresários, dos eco-
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nomistas no Brasil, parece haver uma unanimidade no 
sentido de que estamos perdendo competitividade só 
por causa do câmbio sobrevalorizado.

É claro que o câmbio, no padrão em que está 
hoje, gera um problema de preços, elevando os preços 
dos nossos produtos, baixando os preços dos produtos 
importados e fazendo com que o Brasil caminhe para 
um processo de desindustrialização. Mas o câmbio não 
é a razão fundamental, sobretudo em médio e longo 
prazos. Até porque a questão do câmbio vai se resolver, 
porque, na medida em que existe esse desequilíbrio, 
não haverá como não desvalorizar o real. Mesmo que 
sem intervenção governamental, mesmo que continue 
o fluxo de moedas especulativas, chega um ponto em 
que haverá uma desvalorização.

Na verdade, são dois problemas. Um é que, quan-
do isso acontecer, naturalmente, diante do excesso de 
dólares e outras moedas circulando no mundo hoje, 
procurando onde ir ganhar e encontrando uma boa taxa 
de juros no Brasil, esse desequilíbrio de preços pode 
durar tanto que, quando houver uma desvalorização 
do real e os preços dos nossos produtos voltarem a 
ser competitivos, talvez já seja tarde demais.

Para fechar uma fábrica, basta deprimir o preço 
do seu produto; basta trazer concorrentes com preços 
baixos, por um, dois, três meses, e as empresas que-
bram. Agora, refazer uma indústria não é questão de 
meses, é questão de anos. Para recuperar um merca-
do exterior, para fazer com que uma demanda externa 
volte a beneficiar nossos produtos, depois de a termos 
perdido, são necessários meses, anos – às vezes, 
inclusive, nunca mais se recupera. Esse é o primeiro 
problema. Mas o segundo, para mim, é mais grave.

O segundo é que nós estamos perdendo na 
concorrência internacional, porque escolhemos, er-
radamente, concentrar o problema nas finanças em 
vez de concentrá-lo na estrutura da nossa economia. 
O problema não é conjuntural, de taxa de câmbio; 
o problema é estrutural, de como fazer, o que fazer. 
Esse jornal inglês, Financial Times, colocou bem: não 
há hoje uma guerra de câmbio; existe uma guerra de 
produtividade. O problema mais sério do Brasil não é 
que o real está sobrevalorizado; é que a nossa produ-
tividade está desvalorizada. O que a gente tinha era 
que incrementar a produtividade do nosso trabalhador, 
das nossas indústrias.

Mas o jornal esquece uma coisa, Senador Moza-
rildo: ele fala em produtividade como se a gente fosse 
continuar produzindo o mesmo número de hoje. Mais 
importante do que a produtividade, do ponto de vista 
de amplitude, é a competitividade. Até recentemente, 
quando os produtos do mundo eram os mesmos, sem-
pre as mesmas coisas, competitividade era sinônimo 

de produtividade. Mas, com o surgimento do mercado 
dinâmico, em que, a cada dia, novos produtos surgem 
e a demanda, a cada dia, muda para novos produtos, 
competitividade deixou de ser o mesmo que produ-
tividade. Competitividade é a soma de duas coisas: 
produtividade – fabricar cada vez mais a menor preço 
– e criatividade, inventar, a cada dia, novos produtos.

A guerra, hoje, não é de câmbio, como diz o jor-
nal, mas também não é apenas de produtividade, como 
diz o jornal. A guerra, hoje, é de competitividade: quem 
consegue competir melhor, no mercado internacional, 
graças a dois fatores, a produtividade e a criatividade.

E nós estamos fracassando nos dois. Para se 
ter uma ideia, no que se refere à produtividade, nós 
últimos 20 anos, Senador Mozarildo, a Coreia do Sul 
aumentou em 60% a sua produtividade. Um trabalha-
dor que fazia algo no valor de 100, hoje faz no valor 
de 160. A China cresceu, nesses 20 anos, sua pro-
dutividade em 50%. Um trabalhador que produzia 10, 
hoje produz 150. E, no Brasil, ficou estagnada a nossa 
produtividade nos últimos 20 anos. Não crescemos a 
nossa produtividade. E esse é um problema dramá-
tico para uma economia que quer estar presente no 
mundo, mas não é só isso. Não é apenas produzir o 
mesmo por trabalhador, é produzir as mesmas coisas 
na economia. A China e a Coreia, ao mesmo tempo 
em que cresceram na produtividade, cresceram na 
criatividade. Eles inventaram produtos novos a cada 
dia e, com isso, eles ganham a demanda a cada dia 
no mercado internacional. 

O Brasil está parado na produtividade e não tem 
quase nada na criatividade. Alguns dizem: “Mas o povo 
brasileiro é muito criativo”. E é verdade, mas é criativo 
para dar jeito nos problemas que chegam às suas mãos. 
Não há possibilidade de ser criativo na tecnologia, na 
ciência, sem saber ciência e tecnologia. Criatividade 
não é a mesma coisa que dar jeitinho. Quando a gente 
pensa em criatividade na indústria, a gente não está 
falando na maneira de fazer as coisas ao redor da 
gente. É a criatividade que exige autoconhecimento, 
e não apenas habilidade. O “jeitinho” precisa de habi-
lidade; a criatividade de novos produtos exige muito, 
muito conhecimento. 

Por isso, e o jornal não fala, a nossa guerra, na 
verdade, está na educação, porque é a educação que 
gera a ciência e a tecnologia capazes de elevar a pro-
dutividade. É a educação que gera ciência e tecnologia 
capazes de trazer criatividade para a nossa economia. 
Mas nós não estamos fazendo este serviço nem este 
trabalho nem este dever de casa: de fazer com que o 
Brasil seja um país de conhecimento. 

Nós não temos um sistema nacional de conhe-
cimento. Um sistema nacional do conhecimento, que 
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exige o envolvimento das universidades, centros e 
institutos de pesquisa, trabalhando junto com o setor 
industrial, que exige a participação do Sistema S e 
que, sobretudo, exige a solução do problema que es-
trangula a educação de base no Brasil.

Ao ler aquele artigo do Financial Times, eu caio 
numa coisa bem na ponta de tudo: o piso salarial do 
professor. Esse jornal inglês não deve nem saber que 
a gente está hoje com o problema de governos que 
não pagam o que a lei determina: o piso salarial do 
professor. Eles nem sabem disso, mas nós sabemos 
– nós sabemos!

Não vai haver uma economia dinâmica no futu-
ro, com produtividade e criatividade, se não tivermos, 
hoje, um sistema nacional de conhecimento e não ti-
vermos, suportando esse sistema, os pilares dele: uma 
economia e uma educação de qualidade. E não vamos 
ter isso sem o professor ganhando decentemente. O 
primeiro passo da decência é o piso salarial. E os go-
vernos estão dizendo que não podem pagar. Então, 
eles estão dizendo que a economia do Brasil não tem 
futuro. Eles estão dizendo que nós não vamos ter pro-
dutividade, que não vamos ter criatividade.

Não se deve recusar de vez o argumento de um 
governador e de um prefeito. É preciso analisar os 
argumentos deles ao dizerem que não podem pagar, 
porque é claro que nós sabemos que todos querem 
pagar bem aos professores. Mas, como fazer para pa-
gar em vez de como fazer para não pagar?

O que está errado hoje nos prefeitos e nos go-
vernadores é que eles se dedicam a dizer que não 
podem pagar e querem saber como é que fazem para 
não pagar. Eles deveriam estar trabalhando para saber 
como pagar. E eu dou algumas ideias de como pagar.

Prefeitos e governadores, talvez, não perceberam 
que o grande aumento no piso salarial do professor 
– de 22% – decorreu do aumento, em 22%, do custo 
per capita do aluno com o Fundo de Desenvolvimen-
to da Educação de Base (FUNDEB). É assim que é 
calculado o custo/aluno: pega-se a soma do Fundo de 
Desenvolvimento da Educação de Base e divide-se 
pelo número de alunos. Assim se chega ao indicador. 
Esse é o valor que se transfere, com base no Fundeb, 
para cada um dos 50 milhões de alunos no Brasil. Ora, 
como toda fração, ela é resultado de um numerador e 
de um denominador. O numerador é o fundo; o deno-
minador é o número de alunos.

Srs. Prefeitos, Srs. Governadores, se vocês au-
mentarem o número de alunos, cai o valor do aumento, 
a taxa de aumento do custo per capita de alunos. E se 
caísse de 22%, vamos dizer, para 15%, vocês teriam 
que aumentar o salário dos professores em 15%, e 
não em 22%.

Lamentavelmente, não estão entendendo assim, 
e o que a gente vê nas estatísticas é que o número de 
alunos tem diminuído ao invés de aumentar. Alguns 
dizem: mas é porque temos menos crianças no Bra-
sil, hoje, por um efeito demográfico. Mas temos uma 
multidão de jovens querendo beneficiar-se do chama-
do EJA – Educação de Jovens e Adultos. E, quando 
você põe um jovem ou um adulto na escola, o aumen-
to que você vai ter que dar, depois, no salário do seu 
professor diminui.

Aumentem o número de alunos no programa Edu-
cação de Jovens e Adultos que vocês vão ver que a 
contabilidade de vocês não vai piorar, até porque não 
precisará aumentar muito ou quase nada o número dos 
professores. Procurem essa solução. Não vai ser bom 
para o que a gente quer, que é aumentar significativa-
mente o valor dos salários dos professores, mas, pelo 
menos, no momento de crise que vocês vivem, Prefei-
tos e Governadores, vocês conseguiriam certo alívio.

Segundo, eu queria chamar atenção para essa 
proposta.

Senador Alvaro Dias, no caso do Paraná, seria 
importante, porque o Paraná é um Estado que se sa-
crificou muito por causa da Lei Kandir. Não é verdade? 
A Lei Kandir rouba dinheiro do Estado. Por que a gente 
não coloca uma DRU “do bem”, no sentido de que, para 
cada R$100,00 que a Lei Kandir rouba do Estado, pelo 
menos R$20,00 ele devolve para a educação? Reduzir 
a taxa da Lei Kandir, desde que o diferencial vá direto 
para o Fundeb, e o Fundeb transfira para pagar o sa-
lário dos professores. É uma espécie de DRU, mas só 
que uma DRU “do bem”, Senador Mozarildo. Em vez 
de chupar, como a DRU fazia, a gente sopra 20% do 
que a Lei Kandir rouba, toma.

Uma outra maneira, que é uma ideia do Senador 
Perrella, do PDT, um empresário grande de Minas Ge-
rais – eu faço questão de dizer para que fique isenta a 
minha proposta: é no sentido de que a gente busque 
uma colaboração das grandes empresas deste País 
para com a União, com os Estados e com os Municí-
pios, para que pelo menos R$1.451,00 cada professor 
brasileiro possa receber. Ele sugere uma espécie de 
contribuição das grandes empresas, provisoriamente, 
até resolvermos essa crise, para que esse dinheiro 
vá para o piso salarial do professor. Proposta de um 
grande empresário.

Antes de dizer mais propostas, passo a palavra 
ao Senador Alvaro Dias.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Serei 
bem rápido, Senador Cristovam, para não tomar o 
tempo de V. Exª, apenas para cumprimentá-lo e dizer 
que, quando V. Exª se refere a recursos de Estados, 
de Municípios, da Lei Kandir, nós nos lembramos da 
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importância de debatermos o pacto federativo. E o Pre-
sidente Sarney acaba de anunciar a constituição de 
uma comissão de especialistas para essa discussão. 
Acho que é uma medida de muita importância. É ne-
cessária e oportuna! Nós já estamos atrasados. Há um 
desequilíbrio brutal. É por isso que Estados e Municí-
pios alegam que não podem cumprir o piso salarial do 
magistério. Veja como é grave a situação. As Unidades 
federativas estão sufocadas em razão da concentração 
dos recursos nos cofres da União. E V. Exª diz bem: 
educação deve ser prioridade absoluta. E a discussão 
do pacto certamente envolverá essas questões narra-
das por V. Exª. O desequilíbrio do sistema federativo, 
que é uma afronta ao principio da isonomia, sufocando 
Estados e Municípios – mais alguns que outros –, é o 
grande desafio para uma administração moderna na 
República. Neste presidencialismo forte, quem deve 
liderar o processo é a Presidência da República. Por 
isso, parabéns a V. Exª.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Eu agradeço, Senador, e este é um assunto que eu 
gostaria de ver ser debatido aqui, porque a reforma – e 
está aqui o Senador Taques, que é um dos defensores 
–, a retomada do pacto federativo não pode ser contra 
o Brasil. Não adianta a gente fazer um pacto entre os 
Estados que não seja a favor do conjunto do Brasil.

Suponhamos que não haja mais nenhum imposto 
federal e que até o salário dos Senadores sejam pa-
gos pelo seu respectivo Estado. Mato Grosso paga o 
seu; o Distrito Federal paga o meu. Não funciona esse 
pacto federativo.

Por isso, eu digo: se os Senadores e Deputados 
recebem salário da União, por que professores não 
recebem também? Por que a gente não cria uma car-
reira federal do magistério? Isso resolveria o proble-
ma dos Estados e Municípios sem precisar jogar para 
eles o problema.

Há duas maneiras de resolver o problema, Sena-
dor Taques. Uma é dizer: cada prefeito e cada governa-
dor têm um problema. Então, vamos dar mais dinhei-
ro a prefeitos e governadores. A outra é dizer: vamos 
resolver o problema deles trazendo para cá para nós, 
trazendo para a União. E esse é muito mais eficiente 
no caso da educação, porque isso gera o equilíbrio. 
Se nós deixarmos que cada Estado fique com os im-
postos e pague o salário que puder, a gente sabe que, 
com a desigualdade que há no Brasil, nós vamos ter 
salários muito diferenciados do professor de um Es-
tado para outro Estado e ainda mais de um Município 
para outro Município.

Então, o pacto federativo deve ter algumas coisas 
de todos e não dos Estados. O Brasil deve ser maior 
que a soma dos Estados. Se nós fizermos o Brasil igual 

à soma dos Estados, nós vamos ter um Brasil menor 
do que se fizermos o Brasil como ele deve ser.

E educação é o principal no sentido de unificar o 
salário dos professores. Não há outra solução a não ser 
fazer com que haja, no Brasil, uma carreira nacional do 
magistério, como já existe para as universidades, para 
as escolas técnicas, para os institutos de aplicação, 
para os colégios militares, para o Colégio Pedro II. Por 
que não há para todas as escolas? Isso resolveria o 
problema do piso salarial.

Mas, resumindo, eu tenho mais duas sugestões. 
Além de aumentar o número de alunos para que redu-
za a taxa de aumento do valor do aluno, além de criar 
essa espécie de DRU “do bem” na Lei Kandir, além de 
buscar a contribuição das grandes empresas, confor-
me sugere o empresário Senador Perrella, eu sugiro 
que a gente faça um esforço para reduzir os custos 
com as câmaras de vereadores, com as assembleias 
legislativas e com este Congresso também. Eu nem 
vou falar de redução dos salários dos vereadores, dos 
Deputados, dos Senadores, mas o custo total ser re-
duzido. Essa redução, em percentagem que não seria 
elevada, que não criaria problemas para o funciona-
mento do Poder Legislativo, daria para pagar uma boa 
parte do custo adicional do piso salarial que a gente 
estima em R$4 bilhões.

Finalmente, a transferência das escolas para 
a União. O governador ou o prefeito que não tiver 
condições de pagar o piso entregue as escolas para 
que a União as adote. Quando um banco entra em 
crise, o Governo Federal adota aquele banco. Por 
que, quando uma escola entra em crise, o Governo 
Federal não a adota? Com isso, poderíamos ter, sem 
dúvida alguma, a solução vergonhosa de um país que 
é a sexta economia do mundo e não paga um piso 
de R$1.451,00.

E poderíamos deixar claro a esses jornais, como 
a esse jornal inglês, que, de fato, a guerra não é cam-
bial; a guerra é de muito mais do que isso, é de produ-
tividade, como ele diz. Mas nem só de produtividade, 
como ele diz, pois também é de competitividade, e 
competitividade exige produtividade e criatividade, o 
que exige um sistema nacional de conhecimento, que 
começa numa escola boa, de qualidade, igual para 
todas as nossas crianças.

Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha para fa-
lar, sem colocar a última sugestão: que os sindicatos 
entrem, sim, no Ministério Público pedindo medidas 
contra os governadores e os prefeitos, que, em último 
caso, podem ser levados até ao impeachment, porque 
quem não cumpre a lei sendo governador ou prefeito 
não tem condições de continuar prefeito ou governador.
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Durante o discurso do Sr. Cristovam Bu-
arque, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Pedro Taques.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT 
– MT) – Parabéns, Senador Cristovam, pela sua fala.

Federação significa foedus, união. O todo é mais 
importante que a parte. V. Exª tem razão.

O próximo orador inscrito é o Senador Paulo 
Paim. (Pausa.)

O Senador Paulo Paim não se encontra.
Falará o Senador Mozarildo Cavalcanti.
Se V. Exª me permite, eu gostaria de fazer a se-

guinte leitura:

O Senado Federal recebeu o Ofício nº 
312, de 2012, do Presidente da Câmara dos 
Deputados, submetendo à apreciação desta 
Casa o Projeto de Lei de Conversão nº 6, de 
2012, que altera a Lei nº 10.735, de 11 de 
setembro de 2003, que dispõe sobre o dire-
cionamento de depósitos à vista captados 
pelas instituições financeiras para operações 
de crédito destinadas à população de baixa 
renda e a microempreendedores, e dá outras 
providências, proveniente da Medida Provisó-
ria nº 550, de 2011.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT 
– MT) – Com referência ao Projeto de Lei de Con-
versão nº 6, de 2012, que acaba de ser lido, a Presi-
dência comunica a esta Casa que o prazo de 45 dias 
para apreciação da matéria encontra-se esgotado, e 
o de sua vigência foi prorrogado por ato do Presidente 
da Mesa do Congresso Nacional e esgotar-se-á em 
26 de abril.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão de ama-
nhã, terça-feira, dia 20 de março.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT 
– MT) – Senador Mozarildo, V. Exª tem a palavra.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador Pedro Taques, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, hoje pela manhã, tivemos 
uma sessão solene de homenagem à Confederação 
Nacional dos Bispos do Brasil pela Campanha da Fra-
ternidade que, neste ano, tem por base Fraternidade 
e Saúde Pública.

Eu falei nessa sessão e eu tinha me preparado 
para falar agora, à tarde, sobre um tema muito focado 
no meu Estado, que é a importação de combustíveis 
da Venezuela para o abastecimento do meu Estado. 
É um absurdo ver que o meu Estado paga a gasolina 
mais cara do Brasil – gasolina, diesel, tudo.

Do outro lado, a 200 quilômetros da capital, Boa 
Vista, temos uma gasolina e um diesel a preço simbóli-
co, comparado com o do Brasil. Tanto o ex-Governador 
Neudo Campos, como o ex-Governador Ottomar Pinto 
já tinham negociado com a Venezuela a importação 
desses combustíveis. Mas não vou abordar esse tema 
hoje – vou deixá-lo para amanhã -, porque, diante da 
reportagem de ontem do Fantástico, em que se mos-
trou para todo o Brasil a sistemática da corrupção na 
área da saúde, eu não poderia, como médico, deixar 
de abordar esse tema aqui nesta sessão.

Tenho feito já vários pronunciamentos mostrando 
a corrupção desenfreada na área de saúde no Brasil 
todo. A CGU, que é Controladoria-Geral da União, em 
recente documento, disse que, apenas nos últimos cin-
co anos, tinham sido desviados, isto é, roubados, da 
Fundação Nacional de Saúde R$500 milhões.

No meu Estado, em operação recente da Polí-
cia Federal, fruto de um trabalho de investigação feito 
pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Pú-
blico Estadual, foram presos alguns funcionários da 
Secretaria de Saúde. Num levantamento preliminar, 
observou-se que havia uma corrupção, um roubo de 

cerca de R$30 milhões, fruto de jogadas entre compra 
de medicamentos e de material de consumo prestes 
a vencer, de novas licitações feitas para comprar os 
mesmos medicamentos e tantas outras “trambicagens” 
que foram relatadas.

Ontem, a Rede Globo, no Fantástico, mostrou 
como é o cinismo, a falta de respeito com que se trata 
o dinheiro do povo, que é para ser aplicado na saúde 
da população.

Um repórter do Fantástico, passando-se, de acor-
do com o diretor do hospital, por gestor do hospital, 
aquele que compra, que negocia as coisas, teve con-
tato com vários empresários, desde aquele que forne-
cia alimentação ao que fazia coleta do lixo hospitalar, 
ao que fornecia equipamentos, medicamentos. Um 
deles chegou a dizer que aquela manobra de acertar 
as compras, dirigir as compras, mesmo quando havia 
pregão, era um acordo já feito entre as empresas que 
atuam no mercado, vamos dizer assim, da saúde, já 
que uma cobre a outra e dá ao funcionário encarre-
gado de comprar uma propina em montante que varia 
de 10% até 20%. E um deles inclusive chegou a dizer 
que poderia pagar em real, em dólar, em euro e até 
em iene, que é a moeda japonesa, e que o dinheiro 
ia chegar às mãos dele, o gestor – no caso era o re-
pórter –, de maneira muito tranquila, que nem ia dar 
para desconfiar que era dinheiro, porque ia chegar em 
caixas de uísque, em caixas de vinho.

Eu fiquei muito entristecido por ver aquilo. Ape-
sar de entristecido, esse fato reforça o discurso que eu 
venho fazendo, as denúncias que eu venho fazendo 
aqui desta tribuna contra essa questão da corrupção 
na saúde.

Aliás, quando se discutiu neste Senado a pror-
rogação da CPMF, aquele famigerado imposto que se 
cobrava de toda pessoa que fazia uma movimentação 
bancária e também daqueles que não tinham conta 
bancária, porque o imposto estava embutido no pre-
ço do arroz, do feijão que eles compravam, eu disse 
claramente aqui, como médico, como uma pessoa que 
já foi secretário de saúde e diretor de hospital, que o 
que faltava na saúde não era dinheiro; o que faltava 
na saúde era vergonha na cara, era acabar com a cor-
rupção e com a má administração dos recursos que 
estão disponíveis para a saúde.

Ontem, o Fantástico mostrou isso com clareza. 
Enquanto se assiste a filas de pessoas para serem 
atendidas no ambulatório numa simples consulta, en-
quanto se veem pessoas internadas nos corredores 
dos hospitais ou morrendo em UTIs sucateadas, es-
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ses elementos estão negociando, como se estivessem 
comprando banana, o dinheiro da saúde das pessoas.

E olhem, eu tenho também dito isso e ontem – 
não digo que fiquei feliz – fiz uma constatação de que 
realmente a pessoa que rouba, qualquer que seja o 
bem, comete um grande crime. Mas aquele que rouba 
dinheiro da saúde pública está cometendo um crime 
hediondo, porque está tirando vida das pessoas; está 
tirando a oportunidade de as pessoas terem uma con-
sulta, receberem um remédio. E, justamente, quem 
são essas pessoas? As mais pobres. Não são as mais 
ricas. As mais ricas pagam hospital particular ou têm 
grandes planos de saúde. Essas não têm problema. É 
o dinheiro de todos, principalmente dos mais pobres, 
que está financiando essa roubalheira.

Então eu propus, inclusive na sessão de hoje 
pela manhã, que o Presidente do Congresso, Sena-
dor Sarney, faça uma grande articulação entre Senado 
e Câmara e constituamos uma comissão para juntar 
todas as propostas que estão tramitando nas duas 
Casas; que, em sintonia com o Poder Executivo, com 
o Ministério da Saúde e com outros órgãos, inclusive 
com o próprio Poder Judiciário, façamos imediata-
mente, de maneira célere, até em homenagem a este 
ano de 2012, em que a Campanha da Fraternidade 
fala de Fraternidade e Saúde, a aprovação de uma 
lei que possa até ser chamada de estatuto da saúde, 
para poder salvar o Sistema Único de Saúde, porque 
o SUS, como é popularmente conhecido, é um grande 
sistema de saúde.

O Brasil é o único país que ousou botar na sua 
Constituição que a saúde é um direito do cidadão e 
um dever do Estado, porque países desenvolvidos – 
muitos deles – não encaram a saúde como um dever 
do Estado, e aí é o cidadão que tem, através de planos 
de saúde e etc., de financiar o seu próprio atendimento. 
O Brasil revolucionou nessa questão. Revolucionou, e 
não há uma fiscalização adequada na aplicação, na 
destinação dos recursos, seja porque existem maus 
administradores, seja porque existem funcionários ou 
administradores corruptos e empresários corruptores. 
Então, é uma gangue só: de um lado, os que vendem e, 
de outro, os que compram os medicamentos, os equi-
pamentos e até, repito, a alimentação dos hospitais.

Não é possível que possamos continuar vendo 
isso. No próprio Fantástico de ontem, a Polícia Federal 
disse que já ia abrir inquérito. Eu acho que tem que 
haver uma grande força-tarefa, envolvendo o Ministério 
Público Federal, os Ministérios Públicos Estaduais, o 
Tribunal de Contas da União, os Tribunais de Contas 

dos Estados, a Polícia Federal, para que a gente possa 
fazer uma vigilância permanente e passar um pente fino 
na questão da saúde, cuja corrupção vai do Município, 
passa pelo Estado e chega ao Governo Federal, como 
no caso da Funasa, que mencionei. E quem está dizen-
do isso não sou eu. É a própria Controladoria-Geral da 
União. Então, é muito fundamental que o Senado e a 
Câmara façam a sua parte, aprovando, rapidamente, 
uma lei que possa regular, de uma vez por todas, o 
financiamento e, sobretudo, a fiscalização dos gastos 
com a saúde pública, com a saúde dos mais pobres.

Agora, isso não exime outras providências. Se, de 
fato, os órgãos de fiscalização e de investigação deste 
País funcionarem de maneira voluntariosa, querendo 
mesmo, nós, com certeza, desbarataremos essas 
quadrilhas que estão montadas em cada Estado, em 
cada Município e também no nível federal. É preciso 
um combate tenaz. É lógico, repito, que corrupção, rou-
bo tem que ser combatido em qualquer esfera, mas, 
na saúde, é realmente um crime que não sei se só 
“hediondo” serve para qualificar. Precisamos, de fato... 

Há projetos para todos os gostos, Senador Pe-
dro Taques, tanto no Senado quanto na Câmara, para 
combater isso, mas não existe a vontade política de 
acelerar um estudo que possa dar, rapidamente, a 
conclusão e apresentar um projeto que represente o 
interesse da Nação, porque saúde pública não é uma 
coisa que esteja, digamos assim, atrelada apenas ao 
gosto do prefeito, do governador, do Ministro da Saúde 
ou do Presidente da República. Não. Ela está atrelada 
ao interesse da população. Repito: como diz a Consti-
tuição, é dever do Estado e direito do cidadão. 

Como a reportagem saiu ontem no Fantástico, 
daqui uma semana isso poderá ser esquecido. Não po-
demos deixar que essa questão seja esquecida. Aqui-
lo que apareceu no Fantástico – usando um linguajar 
médico, Senador Pedro Taques – foi só uma amostra 
grátis do que realmente representa a corrupção no 
setor de saúde no Brasil. 

Aproveito a presença do Líder do Governo, Sena-
dor Eduardo Braga, para concitar. Sou da base aliada 
do Governo e quero colaborar para que consigamos, 
de fato, dar um basta na corrupção na saúde e também 
no mau gerenciamento dos recursos e da qualidade 
do atendimento que é prestado à população.

Recentemente, estive em meu Estado, Senador 
Pedro Taques. Lá a maior parte dos pedidos que recebi 
foi de familiares de doentes internados que precisavam 
comprar remédio, gaze, esparadrapo, até bolsa de he-
modiálise, porque não havia no hospital. Por que não 
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há no hospital? Será que não deve haver um mínimo de 
planejamento? É fácil verificar qual a doença de maior 
incidência, qual procedimento é mais exigido pela po-
pulação, e planejar a aplicação desses recursos. Mas 
não existe planejamento, não existe seriedade. O que 
existe, de fato, é muita corrupção.

Como a Presidente Dilma tem mostrado a firme 
determinação de acabar com a corrupção em todos 
os setores da administração pública, espero que ela 
enfoque as ações nessas questões da saúde pública, 
em que, repito, a corrupção é imensa.

Confio muito no atual Ministro, homem compe-
tente, sério, capaz e que já começou a agir no sentido 
de coibir essas mazelas na saúde. Se não cuidarmos... 
aliás, o maior doente neste País é a saúde pública.

Faço esse registro, essa denúncia e vou formali-
zar, de novo, aos órgãos fiscalizadores e investigativos 
deste País, em todos os níveis, aproveitando este ano 
em que a Campanha da Fraternidade foca o problema 
da saúde pública, para que possamos passar a limpo 
essa questão.

Ouço, com muito prazer, o Líder Eduardo Braga.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Se-

nador Mozarildo, eu venho apartear V. Exª porque V. 
Exª traz à tribuna, efetivamente, um tema que chocou 
a todos os brasileiros no dia de ontem. Assisti, de for-
ma estupefata, ao trabalho que o programa Fantástico 
realizou num departamento de compras dentro de um 
hospital. Isso mostra o quanto é preciso avançar ainda 
nos nossos órgãos de comando, controle e fiscaliza-
ção dentro do nosso País. Mas isso também nos dá 
oportunidade de mostrar, mais uma vez, a firme deter-
minação da Presidenta Dilma no sentido de combater 
o malfeito neste País. Eu já fui Governador de Estado 
durante oito anos praticamente, fui Prefeito de Manaus; 
tenho, portanto, a experiência de quem já adminis-
trou o Executivo. É praticamente impossível, quando 
você lida com seres humanos, que não haja mazelas 
e malfeitos. O que não pode acontecer é conivência 
e omissão por quem determina e por quem controla 
as ações. Eu posso assegurar a V. Exª que o Governo 
da Presidenta Dilma tem exatamente este comporta-
mento de identificar o malfeito, combater o malfeito, 
melhorar as normas, os procedimentos e os controles, 
isso com absoluta transparência para mostrar ao povo 
brasileiro que o Brasil, efetivamente, se encontra em 
transformação econômica, em transformação social, 
em transformação de políticas sociais e de políticas 
públicas e, também, em transformação com relação 
à fiscalização e controle. Portanto, eu quero dizer a V. 

Exª que estou absolutamente chocado, como V. Exª, 
pelas cenas fortíssimas, os depoimentos fortíssimos 
que assistimos ontem pela TV Globo. Tenho certeza de 
que, no que cabe ao Governo Federal, as instâncias 
apropriadas, as instâncias devidas estão, neste mo-
mento, tomando sérias e graves decisões no sentido 
de que isso possa ser, mais uma vez, combatido com 
a firmeza com que a Presidenta vem combatendo todo 
e qualquer malfeito que seja denunciado no Governo. 
Portanto, aparteei apenas para corroborar a declara-
ção de V. Exª, a indignação de V. Exª, porque é uma 
indignação de todos nós, de todos nós que queremos 
um Brasil cada vez mais justo, com mais oportunidades 
iguais, que tenha equidade no atendimento à saúde, 
um Brasil em que todos possam ter um tratamento de 
saúde digno para a sua família, para os seus filhos. 
Portanto, quero dizer a V. Exª que essa indignação que 
o traz à tribuna hoje é também compartilhada por todos 
aqueles que querem ver o Brasil se preparando para o 
futuro, livre dessas mazelas e dessas más práticas, que 
não estão apenas lá no departamento de compra de 
um determinado hospital. Isso é muito mais profundo, 
e nós estamos com a coragem da Presidenta Dilma 
enfrentando essa transformação no Brasil

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Agradeço muito o aparte de V. Exª Senador Eduar-
do Braga.

E V. Exª disse que, como administrador, é muito 
difícil que um Governador, Prefeito, um Secretário de 
Saúde consiga detectar certos desvios, certas corrup-
ções. Mas se a corrupção for uma exceção, até que 
dá para a gente pensar, mas se a corrupção for a re-
gra, como tem sido no sistema de saúde, não dá para 
aceitar. Mas eu confio, como disse antes do aparte 
de V. Exª e agora corroborado pelo aparte de V. Exª, 
em que a Presidenta Dilma vai tomar as providências 
porque é chegada a hora de fazer um saneamento no 
setor de saúde, uma verdadeira cura do sistema de 
saúde porque, senão, nós teremos a saúde daqui a 
pouco – daqui a pouco não – já está na UTI, e talvez 
tenhamos a saúde pública do Brasil, se continuar do 
jeito que está, indo a óbito, morrendo, porque mori-
bundo ela já está.

Então eu quero encerrar Senador Pedro Taques, 
agradecendo o tempo que V. Exª me dá adicionalmen-
te, mas finalizando dizendo isto: espero que o Ministro 
da Saúde, que é o responsável pelo setor, mas tam-
bém os outros órgãos, o Ministério da Justiça através 
da Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Tri-
bunal de Contas da União não deixem esse assunto 
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morrer. Vou encerrar dizendo: o que foi mostrado ontem 
foi apenas uma amostra grátis da grande bandalheira 
que se pratica nesse País, no setor da saúde pública. 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. PDT – MT) 
– Senadora Angela Portela. (Pausa.)

S. Exª está ausente.
Senador Pedro Simon. (Pausa.)
S. Exª está ausente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. PDT – MT) 

– Antes, porém, se permite Senador Alvaro Dias, a 
Presidência designa a Senadora Marta Suplicy como 
Relatora revisora do Projeto de Lei de Conversão 
nº 5, de 2012, proveniente da Medida Provisória nº 
548, de 2011.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. PDT – MT) 
– Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Pedro Taques, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, ontem, ao ver o programa Fantástico, da 
Rede Globo, lembrei-me de Ulysses Guimarães, que 
dizia: A corrupção é o cupim da nação. E ensinava os 
políticos: não roubar, combater o roubo e colocar na 
cadeia quem rouba. 

O que vimos ontem é o retrato do Brasil atual. 
Uma vergonha inominável. A banalização da corrupção 
graças à impunidade que prevalece nos últimos anos, 
transformando o Brasil numa verdadeira fábrica de es-
cândalos. A cumplicidade, a leniência, a complacência 
das autoridades estimula a corrupção. 

O exemplo péssimo das autoridades maiores faz 
chegar às menores a sensação da impunidade e a li-
berdade para o assalto ao dinheiro público neste País. 
Já dissemos várias vezes e vamos repetir: roubar di-
nheiro da saúde é crime hediondo, crime de corrupção 
e de assassinato. Porque quem rouba o dinheiro da 
saúde pública mata as pessoas desassistidas, doentes 
amontoados em corredores de hospitais esperando por 
assistência que não chega porque antes delas chega a 
morte. É crime hediondo sim, Senador Pedro Taques, 
autor de um projeto que devemos votar com urgência, 
sobretudo em razão das circunstâncias, para contribuir 
a fim de que se recupere neste País a capacidade de 
indignação. É imprescindível recuperar a capacidade 
de indignação entre os brasileiros. 

O que se viu ontem já se sabia. Quem de nós 
não sabe que existe cobrança de propina, que existe 
fraude em licitações, que existe sobrepreço na pres-

tação de serviço, superfaturamento de obras? Isso é 
quase que generalizado 

Isso é quase que generalizado. No entanto, ontem, 
se mostrou com imagens e palavras, provas irrefutá-
veis da corrupção e do deboche, corruptos debochan-
do dos brasileiros que pagam impostos, muitas vezes 
sem poder pagar. E como pagam impostos neste País!

O que se viu ontem é a confirmação do que re-
velou há algum tempo o Banco Mundial, depois de 
realizar um estudo sobre saúde pública no Brasil. O 
Banco Mundial revelou que o problema, aqui, não é de 
dinheiro. Não venham com essa história de CPMF. A 
questão não é dinheiro, mas planejamento, organização, 
competência, eficiência administrativa e honestidade, 
porque há muita corrupção e desvios. 

Lembro-me de que no ano passado, no dia 8 de 
abril, iniciei a coleta de assinaturas para a instalação 
de uma CPMI da Saúde no Congresso Nacional por-
que o Tribunal de Contas da União revelava que, em 
dois anos, de 2007 a 2009, houve um desvio de mais 
de R$600 milhões em apenas 2,5% dos recursos re-
passados pela União aos Estados e Municípios. Ima-
ginem a projeção para 100% dos recursos! Se 2,5% 
correspondem a mais de R$600 milhões de desvio, de 
roubo, imaginem 100% desses repasses! Como não 
instalar uma CPI? Como ficar apenas assistindo a esse 
espetáculo da corrupção? Como aceitar passivamente 
que assaltem brasileiros impunemente? Afinal, uma das 
responsabilidades essenciais do Congresso Nacional 
é fiscalizar o Executivo. E não estamos fiscalizando. 
O estudo do Banco Mundial destaca: 

“É baixa a taxa de ocupação dos leitos. 
Além de faltarem leitos – os existentes não são 
suficientes – eles são mal ocupados. A gestão 
é precária. Mais de 30% das internações são 
desnecessárias, o que causa desperdício de 
R$10 bilhões por ano”.

O que se faz é uma ocupação fantasma de leitos, 
ou seja, há cobrança, mas não há a ocupação. Dez 
bilhões por ano, segundo o Banco Mundial.

Os hospitais são ineficientes e caros. É um pro-
blema sistêmico. A maioria dos hospitais é ineficiente 
em escala e em produtividade. Poderia fazer muito 
mais com os recursos de que dispõe. 

Segundo o Banco Mundial, no sistema de saúde 
brasileiro, o centro do universo são os hospitais. É a 
maior fonte de gastos do sistema. São serviços muito 
caros e que nem sempre contribuem para a boa saú-
de da população. 
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Outro ponto revelado pelo estudo do Banco Mun-
dial: numa escala de eficiência de zero a um (escore 
de eficiência), a nota atribuída ao Brasil é de 0,34. Bai-
xíssima, portanto, a nota conferida ao Brasil. É quase 
zero, ou seja, eficiência quase zero. Não há, em sín-
tese, eficiência de gerenciamento. 

O Governo Federal perdeu, nos últimos anos, 
devido à corrupção na área, R$2,3 bilhões que deve-
riam ser destinados ao setor (R$255 milhões anuais, 
em média). O Ministério da Saúde responde sozinho 
por um terço (32,28%) dos recursos federais desvia-
dos. Esse é um levantamento do Tribunal de Contas 
da União. Ao todo, a União perdeu R$6,89 bilhões em 
desvios, nos últimos anos. R$6,8 bilhões! O montante 
é o somatório de irregularidades encontradas pelo TCU 
de 2002 a 2011, em procedimentos de investigação, 
as chamadas Tomadas de Contas Especiais.

Portanto, Sr. Presidente, não resta outra alterna-
tiva ao Senado Federal senão a de liderar o processo 
para instalação de uma CPI da Saúde Pública no País. 
Não é uma CPI da oposição, não é contra o Governo 
Federal; é a favor do povo brasileiro. Não é uma CPI 
deste ou daquele partido, é suprapartidária, porque 
o serviço de saúde pública é de responsabilidade da 
União, dos Estados e dos Municípios, portanto, é de 
responsabilidade de todos os entes federativos, de to-
das as Unidades da Federação e de, praticamente, de 
todos os partidos políticos do País, porque os partidos 
governam a União, Estados e Municípios.

Nós vamos propor uma CPMI, a chamada CPI 
Mista, para envolvermos no compromisso as duas Ca-
sas do Congresso Nacional. Se for impossível obter o 
quórum na Câmara dos Deputados, paralelamente, 
estaremos colhendo assinaturas para uma CPI no 
Senado Federal. Se não obtivermos a possibilidade 
de uma CPI Mista, realizaremos no Senado; acredito 
que Senadores não fugirão à responsabilidade dessa 
investigação e atenderão àquele apelo do saudoso 
Ulysses Guimarães: “não roubar, combater o roubo e 
colocar na cadeia quem rouba”.

O Senador Mozarildo Cavalcanti propôs há pouco 
uma Comissão para reunir os projetos que existem no 
Congresso Nacional. A sugestão é interessante, mas 
creio que essa comissão deva ser parlamentar de in-
quérito. Uma comissão parlamentar de inquérito tem 
por objetivo não apenas investigar para responsabilizar, 
civil e criminalmente, eventuais envolvidos em ilícitos 
praticados, nesse caso, no setor de saúde, mas também 
tem o objetivo, uma comissão parlamentar de inquérito, 
de propor alternativas inteligentes, para um modelo de 

saúde que venha a corresponder às expectativas e às 
necessidades da população brasileira.

Portanto, esse é o apelo que estamos formulando 
da tribuna do Senado Federal, a todos os Senadores, 
sejam liderados pelo Senador Eduardo Braga, Líder 
do Governo; Senadores liderados de Senador Pedro 
Taques, do PDT; de Senador Mozarildo Cavalcanti, do 
PTB; de Senador Roberto Requião, do PMDB; do Go-
verno e da oposição, porque se trata de reabilitarmos 
a capacidade de indignação no Congresso Nacional 
e fora dele, para combatermos com maior eficiência a 
corrupção no País.

Aproveito, Sr. Presidente, os últimos minutos para 
fazer referência também ao espetáculo do crescimento 
às avessas. O Governo Lula cunhou uma frase numa 
obra de marketing que dizia: “Espetáculo do Cresci-
mento”; e, naquele período, o Brasil crescia mais ape-
nas do que o Haiti, onde mora a pobreza, a miséria, o 
infortúnio, e, muitas vezes, a violência. Mais do que o 
Haiti, o Brasil crescia, e os ufanos petistas reclamavam 
que tínhamos um governo simplesmente espetacular.

Na média, a média brasileira em relação à Amé-
rica Latina demonstra o fracasso nacional. Cresce-
mos, no ano de 2011, 2,7%. Ficamos em último lugar 
na América do Sul, bem atrás, por exemplo, de Chile, 
com 6%; Argentina, 8,8%; Equador, 9%. Desde 2006, o 
Brasil não perdia tão feio para todos os seus vizinhos. 

Em comparação com a América Latina, outro 
fracasso à vista. Vamos crescer mais apenas do que 
Guatemala e El Salvador. Dessa vez, até o arrasado 
Haiti vai nos superar.

A realidade é que, desde o início da gestão PT, 
o Brasil costuma ficar para trás nessas comparações. 
De 2003 a 2011, entre vinte países latino– americanos, 
fomos apenas o 14º, com crescimento acumulado de 
40%, ou cerca da metade da Argentina e do Uruguai. Na 
era petista, o crescimento médio do PIB per capita do 
Brasil foi de 2,85%; no resto da América Latina, 4,07%.

Por que o nosso desempenho piorou tanto quan-
do olhamos para nossos vizinhos? Uma das razões é 
que o Brasil tornou-se um país onde produzir é muito 
caro. Mas antes, para evitar que questionem, devo afir-
mar que, no período Fernando Henrique Cardoso, nós 
estávamos vivendo uma época totalmente diferente, 
mas, na comparação com os nossos vizinhos e com 
os países emergentes, o Brasil tinha um desempenho 
superior. O crescimento médio per capita brasileiro foi 
de 1% ao ano entre 1995 e 2002, enquanto no resto 
da América Latina alcançou apenas 0,4%.
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Estabelecendo este parâmetro de comparação, 
no período Fernando Henrique Cardoso, o Brasil cres-
ceu muito mais do que os países vizinhos da América 
do Sul e também da América Latina.

Em uma palavra, estamos perdendo competiti-
vidade, à medida que mudanças mais profundas na 
nossa estrutura de produção deixam de ser feitas – 
como vem acontecendo nos últimos anos. O País está 
enferrujando.

Quem mais dá mostras desta fraqueza é a indús-
tria nacional. Seu peso no PIB desabou e retornou a 
níveis de 50 anos atrás.

Neste aspecto, talvez o PT tenha conseguido 
subverter o lema de Juscelino Kubitschek: encolhemos 
50 anos em nove.

As fábricas penam para suportar custos em alta.
Alguns exemplos: em reais, já descontada a in-

flação, a folha de salários na indústria aumentou 25% 
desde 2005, enquanto a energia elétrica industrial fi-
cou 28% mais cara, informa hoje o Valor Econômico
em manchete.

Quando se considera a variação da moeda norte-
-americana no período, esses e outros custos de pro-
dução ficaram ainda mais pesados.

Em dólares, a energia brasileira subiu 86%, e 
a mão de obra, 57%, já descontados os ganhos de 
produtividade.

A saída natural tem sido o aeroporto, ou melhor, 
a importação. Para sobreviver ao encarecimento do 
País, empresários optam por trazer o produto acabado 
de fora. Fica bem mais em conta.

Menos para o trabalhador, que vê oportunidades 
de emprego serem exportadas para a China, para a 
Índia e para o Japão.

O mercado de trabalho brasileiro já entrou em 
ritmo de desaceleração. Em fevereiro, o número de 
novos empregos gerados no País caiu 57% na com-
paração com o mesmo período do ano passado. Foi o 
pior resultado para o mês desde 2009.

Na indústria, a queda chegou a 67%, e até as 
contratações no comércio murcharam.

A culpa não é só do câmbio ou dos juros, como 
agora prefere achar a Presidente Dilma Rousseff. A 
situação é bem mais complicada: também entram na 
conta do atraso o excesso de impostos, a burocracia 
imensa, a logística sofrível e uma lista interminável de 
pendências não enfrentadas.

É fácil constatar: não estamos apenas abaixo dos 
vizinhos; estamos muito abaixo da crítica.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Antes de concluir, já que tenho dois minutos, que-
ro dizer que 2011 terminou com expansão medíocre 
do PIB, mas também com inflação ainda muito alta, 
no limite da meta de 6,5%.

Sem reformas efetivas na estrutura produtiva, que 
o PT jamais ousou fazer, os limites para nosso cres-
cimento – que os economistas gostam de chamar de 
“PIB potencial” – estão se estreitando.

Nestes nove anos de governo do PT, faltou ou-
sadia para domar o câmbio, reduzir os juros e a tribu-
tação, melhorar a qualidade da política fiscal, retirar 
distorções do mercado de trabalho, diminuir custos e 
aperfeiçoar a infraestrutura logística.

Em 2011, não foi diferente.

“O Governo se limitou a apagar incêndios 
anunciando medidas de proteção para setores 
industriais, reduções de impostos também se-
toriais, e o BNDES sendo mais generoso com 
as empresas escolhidas. Diziam estar fazendo 
política industrial, mas não fizeram nada de re-
almente duradouro e de impacto” – comentou 
Miriam Leitão:

O Governo, contudo, tem se limitado a medidas 
de caráter pontual, beneficiando setores específicos 
em detrimento de uma política mais ampla de efeitos 
mais perenes.

Reformas de profundidade, nem pensar!

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Para 
concluir, Sr. Presidente.

Concluo afirmando: estamos vivendo o espetáculo 
do crescimento às avessas, lastimavelmente.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT 
– MT) – Senador Alvaro, a vida está mudando a arte. 
Aqui não é mais o Haiti; está pior que o Haiti.

Passo a palavra ao Senador Roberto Requião.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-

sidente, permita-me, pela ordem, enquanto o Senador 
vai à tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT 
– MT) – Pois não, Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Senador, nós encaminhamos 
à Mesa, os três Senadores do Rio Grande – Senador 
Simon, Ana Amélia e eu –, o seguinte requerimento, 
que passo a ler, se V. Exª me permitir. É bem rápido.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT 
– MT) – Pois não.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – 

Nos termos do art. 218, inciso VII, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, requeiro 
Voto de Pesar pelo falecimento do Deputado 
Federal Ruy Pauletti, do PSDB, que faleceu 
dia 18 de março do corrente ano, aos 76 anos, 
em Caxias do Sul, terra tanto minha como do 
Senador Simon. 

Ruy Pauletti foi Reitor da Universidade de 
Caxias do Sul, Deputado Estadual em 2002 e 
Deputado Federal em 2006. Sua trajetória na 
Educação e na política foi longa e marcante. 
Formado em Estudos Sociais pela Unijuí, Pau-
letti começou a dar aulas ainda em 1957, na 
área rural da Serra Gaúcha. Entrou na política 
no ano seguinte, quando foi eleito Vereador 
por Três Passos. Foi Delegado da Educação 
do nosso Estado, no governo de Euclides; 
em 1975, foi contratado pela Universidade de 
Caxias do Sul, onde foi pró-Reitor de Adminis-
tração e Extensão por dez anos. Entre 1990 
e 2002, foi Reitor desta instituição. Deixou o 
cargo em 2002, quando se elege então Depu-
tado estadual, pelo PSDB. 

Dois anos mais tarde, concorreu a prefeito 
em Caxias do Sul e terminou o pleito em tercei-
ro lugar. Em 2006, foi eleito Deputado Federal. 

Termino dizendo: “Em nota, a Bancada do PSDB 
da Assembleia Legislativa do Rio Grande manifestou 
solidariedade à família do ex-Deputado e diz que sua 
morte representa a perda de um dos grandes quadros 
do partido”. 

Voto que nós três endossamos. E vamos mais 
além: ele era mais do que um quadro do partido, ele 
era, sim, um líder do nosso querido Rio Grande. 

Ruy Pauletti deixa a mulher, três filhos e quatro 
netos. 

Dessa forma, peço a V. Exª que encaminhe o voto 
de pesar para o seguinte endereço: Rua Os Dezoito do 
Forte, 1.098, Ap. 902, Centro, Caxias do Sul.

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

– MT) – Senador Paulo Paim, a Mesa associa-se a V. 
Exª nesse voto de pesar a esse grande brasileiro, a 
esse gaúcho republicano. E o vosso pedido será aten-
dido na forma regimental. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 159, DE 2012

Nos termos do Art. 218, inciso VII do Regimen-
to Interno do Senado Federal, requeiro voto de pesar 
pelo falecimento de Ruy Pauletti.

Ele faleceu, dia 18 de março do corrente ano, 
aos 76 anos, em Caxias do Sul/RS, sua cidade natal.

Ruy Pauletti foi Reitor da Universidade de Ca-
xias do Sul, Deputado Estadual em 2002 e em 2006 
foi Deputado Federal.

Sua trajetória na Educação e na Política foi longa 
e marcante. Formado em Estudos Sociais pela Inijuí, 
Pauletti começou a dar aulas em 1957, na área rural 
da Serra Gaúcha. Entrou na política no ano seguin-
te, quando foi eleito vereador por Três Passos. Foi 
delegado da Educação do Estado no governo de 
Euclides Triches.

Em 1975 foi contratado pela Universidade de 
Caxias do Sul, onde foi pró-reitor de Administração e 
Extensão por dez anos. Entre 1990 e 2002 foi reitor 
da instituição.

Deixou o cargo em 2002, quando se elegeu de-
putado estadual pelo PSDB. Dois anos mais tarde con-
correu à Prefeitura de Caxias do Sul, mas terminou o 
pleito em terceiro lugar.

Em 2006, foi eleito deputado federal. Em nota, 
a bancada do PSDB na Assembleia manifestou soli-
dariedade à família do ex-deputado e disse que a sua 
morte representa a perda de um dos grandes quadros 
do partido. Voto que endosso na íntegra. Ele era mais 
que um quadro do partido, era sim um Líder do Rio 
Grande do Sul!

Ruy Pauletti deixa a mulher, três filhos e quatro 
netos. Dessa forma, gostaria que o presente voto fosse 
enviado para sua casa, no seguinte endereço: Rua Os 
18 do Forte, 1.098 ap. 902, Centro, CEP 95020-472 – 
Caxias do Sul – RS.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT 
– MT) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo

Passo a palavra ao Senador Roberto Requião, 
que terá o prazo regimental.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Pedro Taques que neste momento preside 
a nossa Mesa do Senado.
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Quero trazer a debate no Senado um assunto 
que e para mim extremamente importante.

Nós homens público temos o direito e, mais do 
que o direito, o dever de denunciar malfeitos e proces-
sos corrompidos que tenhamos a nossa frente. 

Mas a nossa legislação, a exemplo do que Dácio 
de Arruda Campos examinou naquele seu célebre livro 
A Justiça a Serviço do Crime, nós temos uma inversão 
no processo judicial: nós acabamos sendo condenados 
por termos denunciado os corruptos.

Isso tem acontecido comigo amiúde. No Paraná, 
denunciei alguns personagens que haviam, ao arrepio 
da lei, viabilizado o estabelecimento de bingos e de 
alguns bingos se apropriado pessoalmente. Acabei 
sendo condenado em processo civil por crime contra a 
honra, Senador Moka, pagando pesadas indenizações, 
sob o pretexto dos juízes de que, afinal de contas, o 
corrupto em tela ainda não havia sido condenado e, 
portanto, eu não podia chamá-lo de ladrão nem expor 
publicamente o seu crime.

Em 2003, denunciei publicamente, na televisão 
do Estado do Paraná, ao Ministério Público Federal e 
ao próprio Tribunal de Contas, um desfalque na Paraná 
Ambiental. Uma floresta que devia valer mais ou me-
nos 50 ou R$60 milhões foi vendida, no apagar das 
luzes do governo que me antecedeu, por R$1,5 milhão 
para um grupo econômico. Não aconteceu nada, até 
ontem ou hoje, quando o Tribunal de Contas disse que 
verificou um desvio absurdo em relação ao preço da 
floresta vendida.

Eu tenho pagado caro o preço do dever cum-
prido, da denúncia firme e forte contra a corrupção. 
As condenações que eu sofro no Estado do Paraná 
por crime contra a honra, em função de os denuncia-
dos ainda não terem sido condenados em instância 
final, se acumulam e comprometem a poupança de 
71 anos de vida e a própria segurança econômica 
da minha família.

Recentemente, eu sofri mais um processo. Um 
belo dia ensolarado, se não me falha a memória, num 
domingo, duas personalidades da República me pe-
dem uma audiência, que foi feita na casa oficial do 
governo do Estado, e lá me propõem a transformação 
da construção de um trecho de estrada de ferro, que 
deveria ser feita pelo Estado do Paraná, como, aliás, 
eu fiz a Ferro Oeste – V. Exª é de Mato Grosso do Sul, 
conhece essa aventura toda –, numa parceria magnífica 
com o Exército, a transformação numa PPP – Parceria 
Público Privada. Como é que funcionaria essa PPP? 
O orçamento do desvio, calculado pelo governo do 

Paraná, era de cerca de R$150 milhões. Para que eu 
aquiescesse com a ideia da PPP, propunham que o 
custo da estrada subisse para R$540 milhões, numa 
equação econômica extremamente interessante: o 
BNDES financiaria a obra, uma empreiteira construi-
ria e a empresa privada que faria a retificação do tre-
cho, a LL – porque ficava num enclave do tronco sul 
de ferrovias do Brasil e só ela poderia utilizar aquilo 
com eficiência, com um proveito interessante – teria o 
financiamento do BNDES em 100% da obra e pagaria 
com o perdão do valor da concessão federal do ramo 
sul, que, à época, era cerca de R$52 milhões. Ou seja, 
não pagaria nada. E, além disso, cobraria pedágio, 
depois, pela passagem no trilho, que passava a ser 
de sua propriedade.

Eu disse não, disse que o preço era excessivo; 
tivemos uma rusga, interrompi abruptamente a audiên-
cia e mandei que os dois proponentes se retirassem.

Levei isso ao conhecimento da Presidência da 
República, da Casa Civil, e não se falou mais no as-
sunto. Um ano e meio ou dois anos depois, uma dessas 
personalidades da República – que se mantém até hoje 
na República, extraordinariamente importante – vai à 
Gazeta do Povo, jornal de Curitiba, importante no Pa-
raná inteiro, e acusa o Governador de estar recusando 
investimentos privados no Paraná.

Bom, diante dessa falsa acusação, na Escola de 
Governo, que tínhamos toda terça-feira, eu expus o 
caso e convidei a personalidade para ir discutir o preço 
comigo, que já não era mais R$540 milhões. Não havia 
saltado de 150, 160 para 540 milhões. O presidente 
da LL havia orçado, publicamente, em 220 milhões. O 
projeto do PAC havia orçado em R$220 milhões. De 
540, essa personalidade da República declara à Gazeta 
do Povo que o preço já era 750. Eu o convidei para um 
debate, diante da televisão, na Escola de Governo do 
Paraná, que se realizava todas as quintas-feiras. tele-
visado, exposta para o Paraná e para o Brasil através 
da Sky e das antenas parabólicas em todo o País. 

Eu não tive resposta. Mas a resposta veio com 
um processo civil e criminal de crime contra a honra. 
Acho que provei à exaustão o acréscimo absurdo de 
preço. Mas o que me traz a esta tribuna agora, Sena-
dor Moka, não é isso. 

Eu tenho aqui em mãos um trabalho de advo-
gados que me defenderam: o Professor René Dotti, 
Dr. Alexanddre Knopfholz e Dr. Luis Otávio Sales, que 
levantam uma tese extremamente pertinente, que é a 
tese da imunidade parlamentar para prefeitos e gover-
nadores, a exemplo do que já temos nós na tribuna do 
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Senado, quando denunciarem atos corruptos lesivos 
ao patrimônio do Município, do Estado e da União.

Essa tese vai ser examinada pelo Supremo Tribu-
nal Federal nesse processo que moveram contra mim. 
Eu, que defendi o Estado do Paraná, que não aceitei 
um sobrepreço, porque o meu preço era 150/160 mi-
lhões, jamais aceitaria 540 ou 760; jamais aceitaria a 
equação econômica proposta de o BNDES financiar, 
de a União abrir mão do pagamento da concessão, o 
que é praticamente uma doação a preços absurdos, 
sou processado, tenho que me defender, perco tem-
po. A rigor, não fossem os advogados meus antigos 
companheiros, contemporâneos de faculdade, estaria 
até liquidado pelo custo processual do pagamento dos 
meus defensores.

Pois muito bem, essa tese vai ser examinada pelo 
Supremo Tribunal Federal. É muito importante que pas-
semos a examinar essa perspectiva do Dr. René Ariel 
Dotti e dos advogados do seu escritório.

Dessa forma, eu pretendo imprimir essa defesa 
e fazer com que ela seja do conhecimento de todos 
os Senadores e de todos os Deputados Federais da 
presente Legislatura, que devem estar interessados na 
imunidade quando estiverem denunciando um processo 
corrupto. Nós não podemos, no exercício do dever da 
denúncia, arrostar condenações judiciais e processos 
intermináveis.

Então, Senador Moka, que sucede o Senador 
Taques na Presidência do Senado, eu quero requerer 
a V. Exª a transcrição dessa defesa para colocarmos 
de forma perene a tese do Dr. René Dotti nos Anais
do Senado da República. 

Eu encaminharei à Secretária da Mesa, Drª Cláu-
dia, não esse texto escrito, mas, dentro de alguns mi-
nutos, determinarei ao meu gabinete que encaminhe à 
Mesa o meio magnético que transforma a transcrição 
num processo mais razoável e mais fácil.

É esse requerimento que faço a V. Exª neste 
momento.

Mudando completamente de assunto, estive reu-
nido com alguns economistas no Rio de Janeiro nesse 
fim de semana, amigos que há muito tempo me dão 
assessoria e me ajudam a pensar o Brasil .

Preocupou-me de forma extrema dois dados, 
Senador Walter Pinheiro: os créditos especiais do 
País, que são os do cheque especial e os do cartão 
de crédito, que são créditos que os bancos oferecem 
a pessoas que têm o cadastro examinado por eles, 

têm uma inadimplência, hoje, de 17,5% e o volume 
dos investimentos do empresariado brasileiro na 
Bolsa, ou mais precisamente, em Letras do Tesouro, 
chegam a R$240 bilhões. Medo de investir, insegu-
rança contra a economia, carga fiscal extremamente 
alta e redução do desenvolvimento da China, que 
implica na diminuição da compra das commodities
e no necessário rebaixamento do preço pelo qual 
estamos vendendo.

O Brasil tem vivido basicamente da exportação 
de soja, de minério de ferro, de café e de açúcar. Essas 
commodities chegam a 50% das nossas exportações.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – E de carnes, Senador.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – 
PR) – E de carnes, sem dúvida. Eles se preocupam 
com o que pode acontecer no País nos próximos doze 
meses. Está na hora de haver reações mais firmes e 
duras do Governo, como redução radical de impostos 
– vem sendo reduzido o imposto no Brasil, a Taxa Selic 
diminuiu, mas o imposto da pessoa jurídica chega a 
35%, 40% ao ano e o da pessoa física vai a 237% –, 
redução de impostos, redução violenta de impostos e 
uma gravação sobre os lucros de capital. Há setores 
da indústria brasileira que estão acabando por impos-
sibilidade de concorrer com os produtos chineses. Eu 
daria como exemplo, e apenas um exemplo entre tan-
tos, a indústria de brinquedos.

Redução de impostos em cima da produção e 
gravação do lucro financeiro são caminhos emergen-
ciais. O Governo Federal tem tomado algumas medi-
das, mas, no meu entender, são medidas muito fracas 
e estão vindo muito tarde. Em doze meses, nós pode-
remos ter um desastre não desejado e muito pouco 
anunciado por um otimismo despropositado a respeito 
da nossa economia.

Fiz o requerimento da transcrição do material 
do Prof. René Dotti e espero que V. Exª, na forma do 
Regimento Interno, o acate.

Muito obrigado pelo tempo e era o que eu queria 
colocar da tribuna do Senado nesta tarde de segunda-
-feira.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ROBERTO REQUIÃO EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.)

Inserido nos termos do art. 210, Inciso I, 
do Regimento Interno.
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Durante o discurso do Sr. Roberto Re-
quião, o Sr. Pedro Taques deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir 
Moka, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Roberto Requião, V. Exª será 
atendido na forma regimental assim que encaminhar 
a transcrição. 

Com a palavra, para falar como Líder do Partido 
dos Trabalhadores, o Senador Walter Pinheiro. (Pausa.)

Senador, só um minutinho.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – A Presidência também designa o Se-
nador Lindbergh Farias Relator revisor do Projeto de 
Lei de Conversão nº 6, de 2012, proveniente da Me-
dida Provisória nº 550, de 2011.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª tem a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, antes de tocar em dois temas que 
são extremamente importantes, quero aproveitar, já 
que não tive oportunidade de fazê-lo na quinta ou na 
sexta-feira próximas passadas, para fazer uma home-

nagem à Igreja Batista da Pituba, que, no último dia 
17 de março, completou seus 27 anos.

É uma igreja que tenho oportunidade de frequen-
tar. Tive oportunidade de conhecer o seu nascedou-
ro. Não fui um dos seus fundadores, mas meu irmão 
mais velho, Natanael Pinheiro, o missionário Jackson 
Day e outras figuras importantes para aquele trabalho 
tiveram a ousadia de abrir uma frente ali na cidade 
de Salvador, no bairro da Pituba, e, nesse sábado, a 
Igreja completou seus 27 anos, hoje tendo à frente o 
Pastor Matheus, que saiu daqui de Brasília, da Igreja 
Memorial Batista de Brasília, e hoje dirige os trabalhos.

Tivemos a oportunidade de conviver – aí já com 
a minha participação como membro – na igreja duran-
te os anos que se sucederam pastores como o Pastor 
Jackson Day, o Pastor Josué, que está aqui hoje na 
Igreja Memorial, o Pastor Silair Almeida, que toca um 
trabalho importantíssimo com os brasileiros nos Esta-
dos Unidos, e o Pastor Jessé. Durante muito tempo, 
como costumamos dizer dentro da igreja, meu caro 
Moka, fui ovelha do Pastor Evaldo Carneiro.

Eu estive ali, no sábado, nas comemorações 
dos 27 anos da nossa igreja, e fico muito feliz, porque 
foi um trabalho que prosperou a partir de toda uma 
condução muito zelosa. E a igreja é mais que um es-
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paço físico. Como sempre tenho dito, a igreja não é o 
seu prédio, não é a sua estrutura física; é importante 
que a igreja se consolide a partir do seu pressuposto 
básico, da sua origem, que é Jesus Cristo. Portanto, 
nós somos passageiros; a estrutura física, mais ain-
da; o que é importante é exatamente a continuidade 
da mensagem deixada para todos nós. Que ela possa 
ser permanentemente trabalhada, absorvida e princi-
palmente vivida entre nós. Portanto, parabéns a todos 
os membros da Igreja Batista da Pituba, em particular 
o nosso Pastor Matheus.

Tive oportunidade, no sábado, à noite, de com-
partilhar a experiência que foi para todos nós – e, com 
nós, eu me refiro à minha família, já que estive ali com 
minha mãe e com Sofia, que são duas pessoas que 
marcaram muito a minha vida pessoal. Eu fico muito 
feliz, quando vejo a minha mãe ali, uma senhora de 86 
anos, firme no trabalho, ainda em plena atividade. É 
muito legal quando conseguimos perceber que esses 
ensinamentos, ao longo de uma vida, têm uma força 
muito grande. Minha mãe é uma pessoa que costuma 
me dizer que a idade pesa, mas, como diz a própria 
Bíblia, é tão bom quando as pessoas conseguem con-
tar os dias. Muitos até não conseguem chegar a essa 
etapa. Todos nós teremos um destino, não há como 
alterar o curso natural da vida. Mas, a alguns, Deus 
tem concedido a dádiva de poder retardar essa parti-
da, para continuar aqui contando os dias e comparti-
lhando esses dias. 

E minha mãe é uma dessas figuras. Tenho a lem-
brança muito firme de que, quando eu era criança, a 
minha mãe, com todo o esforço, com toda a dificuldade, 
nunca pestanejou, nunca vacilou no aspecto da nossa 
formação, muito menos ao ensinar o caminho em que 
deveríamos andar.

Portanto, a todo o povo da Igreja Batista da Pitu-
ba, a minha saudação e o registro pela alegria desses 
27 anos de vida daquela obra importante na cidade 
de Salvador.

Sr. Presidente, no dia de hoje, haverá a abertura 
de um processo que há muito se vem conclamando 
nesta Casa: o debate sobre a questão do pacto fede-
rativo. O Presidente Sarney até tomou uma atitude 
importante de formar uma comissão para estudar os 
diversos caminhos, e também, na Comissão de As-
suntos Econômicos, nós daremos amanhã o primeiro 
passo, realizando uma audiência pública para discutir 
o ICMS em importação.

Hoje à tarde, por volta das 17 horas, nós teremos 
uma importante reunião com o Ministro Mantega, em 
que discutiremos os caminhos, as alternativas que po-
dem nos levar a uma verdadeira, eu diria, concertação 
nesta Casa para aprovarmos aqui a Resolução 72 e, 

ao mesmo tempo, consolidarmos uma política que re-
solva o problema para os Estados que ainda hoje se 
utilizam da política de incentivos e para os outros Es-
tados que têm reclamado dessa política de incentivos.

Não basta, Senador Moka, fazer a redução da-
quele nível de incentivo para o Espírito Santo ou para 
Estados do Centro-Oeste ou para alguns Estados do 
Sul. O importante é que nós não só resolvamos isso, 
mas também estendamos a política de solução para 
o País inteiro, principalmente neste momento, a fim 
de enfrentarmos a crise internacional e revigorarmos, 
cada vez mais, a nossa indústria brasileira. Acho que 
é importante isso.

E fico cada vez mais perplexo quando vou ouvindo 
algumas coisas. Alguns vão levantando a tese do que 
foi feito e do que não foi feito e de que o resultado de 
hoje é uma falta de investimento em infraestrutura. Eu 
acho importante esse debate que vamos abrir amanhã 
na CAE, mas mais importante ainda é começarmos 
a ter um contato com os números para avaliarmos o 
que foi investido, visto que todo mundo ataca inclusive 
o Presidente Lula.

Antes da era Lula, qual foi o investimento ma-
ciço em infraestrutura aeroportuária, em rodovias, 
em ferrovias? É fácil alguém chegar hoje e dizer: “Há 
um processo de desindustrialização”. Mas a indústria 
precisa literalmente de matriz estruturante energética, 
por exemplo, para a área de comunicação, de matriz 
rodoviária, ferroviária, portuária.

Estive com V. Exª lá no Mato Grosso do Sul e, 
toda vez que eu me debruço diante da estrutura, me-
lhor, da infraestrutura para o Centro-Oeste, fico perple-
xo. Ali era um local em que já deveríamos ter ferrovia 
há muitos anos, dada a rica produção do Estado de 
V. Exª. Cheguei até a brincar no dia em que estive lá, 
dizendo que tem mais boi do que gente. Então, deve-
ríamos aproveitar essa potencialidade de termos um 
Estado que produz, que tem a capacidade, inclusive, 
de se conformar como um dos maiores exportadores 
de carne, tanto para dentro do Brasil, para distribuir 
para o Brasil como um todo, quanto para fora.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – E de grãos também.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – E 
agora quero lembrar uma outra coisa, já que V. Exª tocou 
nessa questão de grãos: a política de etanol no Estado 
de V. Exª. Nós estamos avançando enormemente nessa 
política de produção de grãos, de produção agropecuá-
ria – aliás, a agropecuária foi responsável por 3,9% do 
nosso PIB; não fosse ela, o resultado seria muito pior. 
Mas nós não temos rota de escoamento. Por onde sai 
a produção do Mato Grosso do Sul? Quer dizer, nós 
só descobrimos isso agora? Não pode. Essa política 
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deveria ter vindo desde antes. Era importante. O oeste 
é um celeiro: Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, 
Mato Grosso são Estados produtores ao extremo do 
que é a nossa exportação, por exemplo.

Então, esse debate é importante para a gente 
se localizar. E eu não quero fazer comparativo algum. 
Eu tenho inclusive pautado a minha vida em algo que 
sempre digo; tomo como referência, Senador Moka, 
a história do retrovisor e do para-brisas. Se eu ficar o 
tempo inteiro com os olhos no retrovisor, vou bater a 
cara no poste. O retrovisor é pequenininho exatamen-
te por isto: para que tenhamos uma dimensão de que 
também temos que nos preocupar com as coisas do 
passado. Mas a relação dele com o para-brisa é com-
pletamente desproporcional. O para-brisa é imenso 
para que tenhamos a oportunidade, meu caro Sena-
dor Mozarildo, de olhar o horizonte, de olhar o futuro, 
de construir outros caminhos.

Portanto, essa é a caminhada que temos que 
fazer. Esse debate que se abre hoje é importante. E, 
quem aqui se lembrar, desta tribuna, desde que che-
guei aqui, venho insistindo com esse tema: discutir a 
dívida de Estados, trabalhar, de uma vez por todas, no 
FPE, que possa resolver graves problemas. Imagine o 
que é para o Estado de V. Exª, Senador Mozarildo, o 
Estado de Roraima, ter uma quebra do ponto de vista 
na distribuição dos recursos em âmbito nacional. Não 
temos um processo de industrialização em Roraima, 
até porque, no passado, muita gente avaliou que lá 
só poderiam chegar os produtos manufaturados e 
não mais nenhum tipo de incentivo, para que a gente 
pudesse desenvolver aquela região como um todo, 
no processo de pesquisa, no incentivo cada vez mais 
às universidades, na formação de todo um polo que 
enxergasse a realidade de cada região para a conso-
lidação de frentes de trabalho, sejam elas na indústria 
eletroeletrônica, sejam elas na direção da agropecuá-
ria, enfim, utilizando-se da vocação.

Somente agora, Senador Mozarildo, dia 9 de mar-
ço, nós conseguimos fazer uma reunião para discutir 
o famoso anel óptico envolvendo essa região do País, 
para interligar, para permitir, inclusive, que a utilização 
dessa matriz de comunicação seja uma matriz para o 
desenvolvimento. Aí, se eu fosse dar dados aqui em 
relação à região de V. Exª, do que significa do silêncio 
e do isolamento, obviamente eu não poderia tentar en-
sinar a V. Exª algo que V. Exª não só estuda, como já 
ensina há vários e vários anos, pela sua convivência 
em seu Estado e na sua região. Mas é brutal a dife-
rença dos investimentos feitos.

Por isso, nesse PPA, quando carregamos a mão 
aqui, na reta final, e colocamos mais R$2 bilhões para 
infraestrutura de banda larga, disse ao Ministro Paulo 

Bernardo: “Estou fazendo isso para a gente atender o 
Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste, porque precisamos 
vencer essa disparidade”. Então, o debate que vamos 
fazer com o Guido Mantega agora à tarde é isso. O 
novo pacto federativo é você tratar das diferenças, é 
eliminar as distâncias, é tentar inverter a prioridade, 
fazendo investimento onde precisa. Então, é funda-
mental mexer nessa política de incentivo, acabar com 
a guerra fiscal? É! Mas não basta só acabar com ela! 
Qual é a política que vai para o lugar? O que vamos 
colocar nessa rota de desenvolvimento?

Então, o debate que abriremos hoje é importan-
te, e espero que nós consigamos, ao final ao ano de 
2012, responder com o Fundo de Participação e, ao 
mesmo tempo, discutir a questão do setor mineral, do 
setor petrolífero, os tão propalados royalties do petró-
leo, royalties do setor mineral. Teremos, assim, opor-
tunidade de discutir inclusive as regras do comércio 
eletrônico. Que todas essas coisas possam ser colo-
cadas de maneira a solucionar.

Quanto movimentou o comércio eletrônico interno 
no ano passado? R$18,7 bilhões! Aonde vão as divi-
sas dessa movimentação? Para o Mato Grosso Sul, 
para a Bahia e para Roraima, com certeza não vão. As 
divisas não chegam lá. O que é pior: em Mato Grosso 
do Sul, na Bahia e em Roraima, há lojas instaladas 
fisicamente, mas que patrocinam a venda via comér-
cio eletrônico – o que é um absurdo, uma provocação! 
Mas isso está se configurando.

Não estou nem mencionando o comércio eletrô-
nico internacional. Esse, inclusive, é muito pior. Hoje, 
Senador Moka, com todo o exagero que eu possa im-
primir à minha fala, pode-se comprar eletronicamente 
do palito ao supersônico. Óbvio que estou colocando 
uma dose de exagero, mas, se V. Exª abrir qualquer 
site de comércio eletrônico internacional, vai encontrar, 
por exemplo, material para construção, jardinagem, 
ferragem, torneira. Enfim, tudo que se possa imagi-
nar e que poderia ser fabricado no Brasil é anunciado 
como sendo muito mais barato se comprado por meio 
eletrônico. Precisamos discutir isso.

Eu participei desse debate por diversas vezes, 
na Organização Mundial do Comércio, e acho que 
temos de também botar o dedo nessa ferida, não só 
no comércio eletrônico interno, mas no internacional.

Esse debate de hoje é muito importante. Pedimos 
essa reunião ao Ministro Mantega até para preparar a 
audiência de amanhã, para que não se transforme em 
uma audiência em que, de um lado, uns reclamam, e, 
de outro, outros conclamam.

Portanto, vamos ver se conseguimos produzir, 
na audiência de amanhã, todos que buscam a con-
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certação, um caminho nessa questão do novo pacto 
federativo em nosso País.

Quero encerrar, meu caro Moka, tocando em um 
assunto que terminou ganhando as noites de domingo.

Eu tenho um filho, hoje um pouquinho mais ve-
lho do que na época em que me falou o que vou citar. 
Meu filho tem 33 anos, é o segundo – o do meio, já 
que tenho três – e ele hoje é engenheiro químico da 
Petrobras. Mas me lembro, no seu senso muito crítico 
quando criança, ele me dizia: “Meu pai, fico perplexo 
com a noite de domingo. As coisas aparecem domin-
go à noite. E aí vem: um homem descobriu uma pílula 
não sei onde; aí aparecem, sempre com muita mídia, 
descobertas, caminhos, denúncias.” E ele me dizia, na-
quela época, pequenininho: “Meu pai, é interessante: 
descobriram a cura para tanta coisa, e a gente acor-
da na segunda-feira de manhã e não sabe nem se vai 
encontrar mertiolate no posto de saúde da esquina.” 
Naquela época, o mertiolate ainda era muito usado. V. 
Exª, que é médico, sabe, aliás, ambos, o Moka tam-
bém – hoje acho até que ninguém usa mais. Então, 
Senador Mozarildo, numa alusão a isso, era exata-
mente ao que assistimos ontem à noite. A denúncia 
foi muito bem produzida. De um lado, a simulação até 
muito benfeita pelo Fantástico e, ao mesmo tempo, 
muito bem compartilhada pelo diretor daquela unidade 
hospitalar. Do outro lado, a vida real – não sei nem se 
podemos chamar aquilo de real de tão nojenta era a 
forma como as pessoas se portaram. Meu caro Paim, 
aquilo é uma dura realidade a que nós assistimos on-
tem à noite. Então, foi muito importante aquela repor-
tagem sob vários aspectos.

Primeiro, a demonstração clara de que é pos-
sível estancar aquele tipo de comportamento. Não é 
algo que se possa dizer: “ah, mas aquilo foi na vida ali 
da tevê, na simulação e, no outro dia de manhã, não 
é possível estancar.” Estão ali as provas concretas de 
que mecanismos podem ser adotados para que aquilo 
não continue acontecendo. Foi de forma muito cínica 
e de uma forma até, quero repetir, nojenta, quando 
alguém tocava nos assuntos. Houve um senhor que 
ensinava aos seus filhos. Eu fico perplexo, Paim, com 
um ensinamento daqueles! Então, na realidade, chocou 
a todo mundo. Essa forma da abordagem de ontem foi 
importante para chamar a atenção do País para o fato 
de que é possível.

Em segundo lugar, ela é uma lição fundamental 
que nos leva a tomar medidas. Portanto, diferentemente 
daquela reação que o meu filho tinha quando via de-
terminadas reportagens, mas via também a impossi-
bilidade de ação no outro dia de manhã, a reportagem 
de ontem à noite provoca todos nós, Parlamentares, 
Governo, Judiciário, para que adotemos medidas ime-

diatas para banir aquela questão. E aí quero chamar 
atenção para uma coisa, Senador Waldemir Moka: 
aqui desta tribuna, defendi, no dia 3 de maio de 2011, 
a aprovação do projeto de lei de acesso à Informação 
que só conseguimos aprovar no mês de novembro, san-
cionado pela Presidenta Dilma no dia 18 de novembro.

Acerca da Lei de Acesso à Informação, vou repe-
tir a mesma coisa que disse aqui em maio, Paim: não 
era uma proposta de lei apenas para acessar a nossa 
história. Mais do que isso: é um lei que nos permite, 
no presente, adotar medidas e práticas concretas, com 
transparência, utilização de tecnologia da informação, 
com a cultura do combate à lógica de que é possível 
tocar a coisa pública às escondidas. Qual é o problema 
Senador Moka, de compras públicas serem colocadas 
imediatamente na rede mundial de computadores, 
como prevê, inclusive vários dispositivos do art. 7º, 8º 
e 9º da Lei nº 12.527, que é a Lei de Acesso à Infor-
mação. Muita gente reclamou: “mas não dá, como é 
que vou colocar na rede mundial de computadores?” 
Digo que pode! 

Ao utilizar a Lei de Acesso à informação, nós po-
demos acabar com aquele tipo de comportamento. Por 
que um servidor público tem que tratar às escondidas 
com fornecedores do serviço público? Por que aquilo 
não pode ser feito pela rede mundial de computado-
res? Não é público? Não é dinheiro público? Por que 
aquilo não pode ser anunciado? Inclusive, utilizando 
essa lei, é possível acabar com aquela prática, aquela 
forma de se relacionar. Não precisa alguém sentado 
ali, um propondo ao outro, como naquela simulação 
e como foi a apresentação da chamada vida real da 
malandragem. Vamos acabar com isso.

E outra coisa importante: vamos acabar a relação 
entre as empresas. Nós assistimos ontem a como eles 
diziam: ”Pode deixar que eu trato com elas”. Ora, se 
isso é feito, chegou ao ponto de o sujeito, ele mesmo, 
levar o preço das outras. Então, se isso é feito às cla-
ras pela rede mundial, dando conhecimento, é possível 
você banir isso da sociedade.

Além da Lei de Acesso á Informação já aprovada, 
nós temos um Projeto de Lei na Câmara dos Depu-
tados, se não me falha a memória, Projeto nº 10.686, 
projeto enviado pelo Presidente Lula, cujo relator é 
Zarattini, que trata da punição para a empresa priva-
da. Portanto, trata-se de pegar o corrupto e o corrup-
tor, punir os dois, tanto as empresas quanto pessoa 
física. Não basta só colocar no cadastro de empresas 
negativas; tem que botar na cadeia, banir desse meio 
tanto o servidor público que patrocina quanto a em-
presa que vai lá e corrompe.
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Então, portanto, podemos adotar medidas, é im-
portante que adotemos. Por isso acho que as medidas 
devem ser tomadas.... 

Por isso acho que as medidas devem ser toma-
das, com um processo cada vez mais crescente de 
publicização dos atos.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Só 
para concluir, Senador Moka.

O Controlador-Geral da União, Ministro Jorge 
Hage, na época da discussão dessa lei, me disse: “Pi-
nheiro, eu preciso dessa lei porque a CGU hoje chega 
aos casos depois deles já consumados. Com a lei de 
acesso à informação, vou ter a informação antes de 
o ato se consumar”. Ele, hoje, vai e recolhe computa-
dores, mas o dinheiro já foi, a corrupção já grassou, 
as coisas já caminharam. E ele dizia mais, num traba-
lho importante apresentado: menos de 1% do que foi 
denunciado pela CGU retornou aos cofres públicos 
– menos de 1%!

Portanto, nós precisamos adotar uma postura 
para nos anteciparmos –Executivo, Legislativo e Ju-
diciário, os três Poderes. Cada ato, se se vai aditivar 
um contrato, Senador Mozarildo, se se vai fazer uma 
compra, se se vai fazer uma compra por pregão ou por 
dispensa de licitação... Por que envelope? O envelo-
pe, a gente viu, de lacrado não tem nada. Para que 
envelope? Por que isso não pode circular, com a in-
formação aberta ao público, para que o público possa 
fiscalizar e para que todos os concorrentes, inclusive, 
tenham oportunidade de se apresentar, e não só uma 
chacrinha – desculpem-me o termo –, só um grupinho 
ali que termina manipulando isso? Portanto, o uso, a 
aprovação dessas duas leis.

V. Exª tocou, hoje à tarde aqui, em algo importan-
te. O Senado acompanhar isso, a Câmara acompanhar 
isso. Nós temos Comissão de Fiscalização e Controle. 
E aí cabe ao Governo agora, Senador Mozarildo – já 
vou dar um aparte a V. Exª, para encerrar... Qual a 
nossa contribuição? Acelerar a votação que está na 
Câmara. A outra contribuição: essa lei a que estou me 
referindo tem o seu prazo final em 21 de maio, com 
180 dias para entrar em vigor. O Governo podia ante-
cipar isso, e a gente colocar em vigor essa questão da 
transparência, da monitoração, do acompanhamento, 
da publicização, para, de uma vez por todas, a gente 
acabar com negociações às escondidas, com reuni-
ões às escondidas, e essa coisa da pessoalidade. No 
serviço público não tem que ter isso. O sujeito tem 
que tratar com o serviço público e não com esse ou 
aquele cidadão.

Concedo um aparte ao Senador Mozarildo.

Com seu aparte, Senador, concluo a minha in-
tervenção.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Walter Pinheiro, hoje já fiz dois pronunciamos sobre 
esse tema: primeiro, na sessão de homenagem à CNBB 
pela Campanha da Fraternidade de 2012, envolvendo 
o tem saúde pública; depois, à tarde, referindo-me à 
reportagem veiculada no Fantástico. Na verdade, nós 
vimos ali o quê? De um lado, o cartel da corrupção dos 
empresários; do outro lado...

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Com deboche ainda por cima.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Com 
deboche a todos os brasileiros. E, do outro lado, repre-
sentado pelo repórter que estava fazendo a simulação, 
a forma como agem os funcionários corruptos na ad-
ministração pública. Então, na verdade, é preciso, sim, 
que a Presidente Dilma tome uma atitude enérgica e 
que isso seja comandado por ela e pelos órgãos fede-
rais, mas com uma fiscalização completa nos Estados 
e Municípios. É um mal terrível o que vem acontecendo 
há muito tempo. Uma das razões de eu ficar contra a 
CPMF foi exatamente o fato de constatar que o dinhei-
ro que se colocava para a saúde só servia para a cor-
rupção. Portanto, parabéns pela abordagem que faz!

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Por isso, Senador Moka, acho que essa contribuição 
é importante. Como disse aqui o Senador Mozarildo, 
dá para fazer sim. O que vimos ontem à noite foi uma 
simulação, mas, do outro lado, estava a vida real da 
bandidagem. Dá para a gente estancar, de uma vez por 
todas, a prática da corrupção. É preciso tomar atitudes, 
medidas, usar as ferramentas que temos, colocarmos 
em prática, publicizarmos, cada vez mais, esses atos, 
acabarmos com essa relação às escondidas. Que tudo 
seja aberto, seja em que poder for: no Legislativo, no 
Executivo ou no Judiciário.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Parabéns, Senador Walter Pinheiro, 
pelos dois pronunciamentos e, principalmente, por co-
locar exatamente essa questão de ontem que, tenho 
certeza, indignou todos aqueles que têm o real com-
promisso de colocar o seu mandato em defesa da vida. 
Como disse o diretor do hospital: “Aquele que rouba 
a saúde está, na verdade, tirando vidas.” É uma coisa 
que temos de acabar neste País. 

Com a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente Waldemir Moka, vou comentar rapidamente, até 
porque tem a ver com V. Exª, a importância da audi-
ência pública que realizamos para discutir a questão 
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daquele curtume lá de Mato Grosso. V. Exª, inclusive, 
fez um comentário sobre o tema.

Fizemos uma bela audiência pública com a pre-
sença de todos os setores envolvidos, inclusive os 
representantes da empresa. Para nossa surpresa, 
recebi a informação de que, em outros curtumes, já 
aconteceram mortes pelo mesmo produto químico ma-
nipulado indevidamente. Confesso-lhe que, no final da 
audiência pública, cheguei a me perguntar – e fiz essa 
pergunta aos técnicos que estavam lá – se não have-
ria uma forma de eliminar esse produto. É um produto 
que tira o oxigênio do ar. Se entrarem em uma sala 
como esta, todos morrerão em dois minutos. A que 
ponto nos chegamos?! Disseram-me, no final, que na 
Alemanha há um estudo para substituir esse produto 
por outro que não seja tão fatal, letal, enfim, que não 
mate as pessoas.

Eu até dei o exemplo, lá na audiência pública, de 
que, numa oportunidade, eu fiz um projeto para acabar 
com o uso da gordura trans nos alimentos. Foi uma 
chiadeira geral do setor de alimentos. Reuniram-se 
comigo e disseram: “Mas você vai fazer uma lei proi-
bindo que se use, do dia para a noite? Como vai ficar 
nossa produção?”. Resultado, o uso da gordura trans 
diminui a cada dia que passa, e naqueles alimentos 
que ainda usam gordura trans há um anúncio: “Este 
produto leva gordura trans”.

Por isso, eu digo a V. Exª que o mais produtivo, 
para mim, na reunião, é claro, além dos outros dados 
que foram colocados... Para V. Exªs terem uma idéia, 
extraoficialmente morrem três mil pessoas, por ano, 
no Brasil, de acidente no trabalho ou doença no tra-
balho. Extraoficialmente, pois há quem diga que é no 
mínimo o dobro, que morrem seis mil pessoas, de fato, 
em acidentes e doenças no trabalho. Então é da maior 
gravidade essa questão.

Ajustamos, no final, que vamos fazer um grande 
seminário em nível nacional sobre esse tema: doenças 
e acidentes no trabalho. Ninguém aqui está focando 
somente no curtume, mas, na sua amplitude, o que 
acontece nos locais de trabalho, principalmente, eu di-
ria, na construção civil, agora, com as obras da Copa, 
por exemplo. Mas por outro lado, também, resolveram 
os participantes que vão fazer um ciclo de debates para 
aprofundar essa questão.

Hoje, pela manhã, fizemos uma audiência pú-
blica para discutir a questão do fundo complementar 
dos servidores públicos, com a presença do Ministério 
da Fazenda, do Ministério da Previdência, e eu diria 
de todas as entidades ligadas à área dos servidores 
públicos. Foi um belo debate, com a presença do ex-
-ministro da Previdência, relator da matéria, Senador 
Pimentel, com a presença inclusive de delegações 

de servidores de diversos Estados. Também foi muito 
produtivo, e ajustamos que aquele material produzido 
lá será remetido para todos os Senadores, para que 
avancemos neste tema tão importante, que é a apo-
sentadoria complementar dos servidores. Pelo projeto 
que vem da Câmara, serão três fundos: um do Judici-
ário, um do Legislativo e outro do Executivo.

Mas ainda, Sr. Presidente, quero registrar que, 
nessa sexta-feira, eu estive no Rio de Janeiro, lá no 
plenário do Tribunal Regional do Trabalho, onde fize-
mos um grande debate sobre a defesa dos direitos dos 
trabalhadores da própria Previdência.

A Presidente do TRT da 1ª Região, Maria de Lour-
des Salaberry, participou ativamente do debate, bem 
como a Procuradora-Chefe da Procuradoria Regional 
do Trabalho da 1ª Região, Drª Teresa Cristina d’Almeida 
Basteiro. Participaram ainda a Desembargadora Maria 
José Aguiar Teixeira de Oliveira; o Desembargador Ale-
xandre Belmonte, como presidente da Amatra. Enfim, 
estiveram lá representantes dos mais variados seto-
res, como também dos trabalhadores, com a presen-
ça do coordenador do Fórum Sindical, José Augusto, 
do Diap, das quatro centrais e confederações como: 
CNTI, CNTC, CONTTMAF, CNPL, CNTEEC, CNTTT, 
CNTM, Contratuh, CSPB, ainda a UGT – nova central 
sindical dos trabalhadores –, CGTB, CTB, CSP e For-
ça Sindical, como também a Cobap participou ativa-
mente do debate.

Surpreendi a todos, Sr. Presidente Waldemir 
Moka, quando na minha fala acabei destacando que 
a Previdência urbana tem um superávit em média de 
R$20 bilhões por ano.

Enfim, deixei os dados lá com todos os presentes, 
que ajustaram fazer uma grande mobilização em nível 
nacional, para que tenhamos uma política de valoriza-
ção dos benefícios dos aposentados e pensionistas do 
Regime Geral da Previdência, que receberam somente 
em torno de 6% agora em janeiro – o salário mínimo 
recebe 14,6% –, como também uma campanha em 
nível nacional para a gente mudar, alterar ou construir 
uma alternativa a esse assunto a que me refiro quase 
que diariamente, no mínimo uma vez por semana aqui 
da tribuna, que é o famigerado fator previdenciário.

Apesar desses registros, que faço de forma muito 
rápida, Sr. Presidente, quero destacar também a impor-
tância de votarmos amanhã a Emenda à Constituição 
nº 5, de autoria da Deputada Andreia Zito, aprovada 
já na CCJ com parecer favorável do Senador Alvaro 
Dias, para que a gente possa garantir a aprovação 
dessa PEC com urgência.

A PEC nº 5 busca assegurar aos servidores pú-
blicos que tenham ingressado no serviço público até 
a data da publicação da Emenda Constitucional nº 20, 

MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL710



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 20 07401

de 98, o direito à aposentadoria por invalidez com in-
tegralidade. Ou seja, todos receberão conforme seus 
salários.

Também, além da integralidade, queremos a 
paridade, ou seja, a vinculação permanente entre os 
proventos da aposentadoria e a remuneração da ati-
vidade. Isso é o que diz a PEC nº 5. Recordando: no 
dia 14 de dezembro de 2011, a matéria foi aprovada 
em primeiro turno, no plenário da Câmara, pela unani-
midade dos 401 Deputados presentes naquela Casa. 
No dia 14 de fevereiro de 2012, a matéria foi aprovada 
também em segundo turno e se encontra já no plená-
rio do Senado, pronta para a votação, já que com o 
parecer do Senador Alvaro Dias foi aprovada na CCJ.

Sr. Presidente, no ano passado, eu já havia co-
mentado, desta tribuna, a importância dessa matéria. 
A PEC nº 5, de 2012, vai corrigir uma injustiça que 
vem sendo praticada contra os servidores, objeto dela, 
que, apesar de terem garantido nas reformas da Pre-
vidência a preservação de seus direitos em processo 
de aquisição, veem seus proventos serem reduzidos 
violentamente, no caso de serem acometidos de inva-
lidez permanente.

Efetivamente, a aposentadoria por invalidez não 
é mais com proventos integrais, desde a edição da 
Emenda nº 41, de 2003, mas sim calculados com base 
na média das contribuições feitas aos diversos regimes 
previdenciários. Mesmo para aqueles que ingressa-
ram no serviço público anteriormente à promulgação 
daquela emenda.

É defensável, Sr. Presidente, que se afirme que 
essa situação agride o princípio isonômico, uma vez 
que significa que o indivíduo acometido por situação 
de invalidez seja tratado de forma diferente em relação 
àquele que não tem nenhum tipo de invalidez.

Enfim, Sr. Presidente, esse é o resumo que, mais 
uma vez, venho à tribuna falar: da importância da apro-
vação da PEC nº 5, para garantir a aposentadoria in-
tegral para o servidor inválido.

O meu pronunciamento, Sr. Presidente, hoje, na 
verdade, tem como objetivo falar sobre o Dia Interna-
cional da Água e sobre o meio ambiente.

Sr. Presidente, o assunto que hoje venho dividir, 
da tribuna, com todos, é o meio ambiente, e vou focar 
um pouco mais na questão da água; afinal, na quinta-
-feira próxima, dia 22, será o Dia Internacional da Água, 
e acredito que isso merece uma reflexão.

O tema definido pela ONU para este ano é “Água 
e Segurança Alimentar”. A proposta da ONU levou em 
consideração os 7 bilhões de pessoas para alimentar 
no mundo.

As estatísticas dizem que cada um de nós bebe 
de 2 a 4 litros de água todos os dias, além da água 

que utilizamos para produzir o que comemos. Só como 
exemplo, para se produzir 1kg de carne, consomem-se 
15 mil litros de água; enquanto que para 1kg de trigo, 
consomem-se 1.500 litros. Um bilhão de pessoas no 
mundo já vive em condições de fome crônica, e os re-
cursos hídricos, como todos sabem, estão sob pressão.

Sr. Presidente, temos duas questões que se en-
trelaçam: a água e a forme. Lidar com o crescimento 
da população é assegurar o acesso a alimentos nu-
tritivos. Para todos requer-se uma série de medidas. 

Em 2011, a Agência Nacional de Água (ANA) 
apresentou à sociedade um diagnóstico da situação da 
água e de sua gestão no Brasil, intitulado Relatório de 
Conjuntura nos Recursos Hídricos no Brasil – Informe 
2011. O documento aponta grandes desafios para a 
qualidade das águas brasileiras, e o trabalho mostra 
melhorias na qualidade da água na última década em 
algumas bacias hidrográficas brasileiras.

A ANA, Sr. Presidente, também tomou providên-
cias frente aos sucessivos eventos críticos em relação 
à água. Havia necessidade de acompanhá-los, em tem-
po real, de forma sistemática e proativa, fornecendo 
respostas com maior agilidade e precisão.

Assim sendo, foi criada a Sala de Situação da 
ANA, cujo principal objetivo é acompanhar as tendên-
cias hidrológicas em todo o território nacional, com aná-
lise da evolução das chuvas, dos níveis e das vazões 
dos rios e reservatórios, de previsões do tempo e do 
clima, bem como a realização de simulações matemá-
ticas que auxiliam na prevenção de eventos extremos.

Essa Sala de Situação – estou-me referindo à 
água – permite a adoção antecipada de medidas que 
diminuam os efeitos das secas e também das inun-
dações. 

Todos nós, Sr. Presidente, temos consciência 
de que a água é uma bênção. Aqui em Brasília, nos 
meses de seca, nós provamos o gosto amargo desta 
verdade. Nós provamos porque provocamos o gosto 
amargo desta verdade. A terra chora a falta de água; 
os animais choram a falta de água e nós, humanos, 
também nos desesperamos e choramos quando ela 
falta. O mundo sabe e sente isso. O debate está posto. 

Nestes dias, mais propriamente de 12 a 17 de 
março, está acontecendo o 6º Fórum Mundial da Água, 
em Marselha, França. Este é o maior evento mundial 
sobre o tema e reúne mais de 20 mil pessoas entre 
líderes políticos, representantes de governos, ONGs, 
profissionais e cientistas ligados ao tema a cada três 
anos.

A Agência Nacional de Águas (ANA) está presen-
te no evento e defende que seja criado um Conselho 
de Desenvolvimento Sustentável, que inclua o tema 
água no âmbito das Nações Unidas.
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Atualmente, cerca de 28 agências ligadas à ONU 
lidam com água, que não é o foco do trabalho de ne-
nhuma delas.

O diretor-presidente da ANA, Vicente Andreu, que 
participou do painel “Governança Global da Água”, afir-
mou que os desafios futuros para a água, inclusive a 
governança internacional, serão discutidos na Rio+20, 
que acontece em junho aqui no Brasil.

Existe, Sr. Presidente, um rascunho zero do do-
cumento final da Rio+20, e ele inclui três temas: água 
como direto humano, água de reuso e gestão integrada.

Segundo Andreu, esse documento aborda o tema 
água de forma insuficiente. Para o Governo brasileiro, 
a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvol-
vimento Sustentável deveria tratar da constituição de 
uma aliança para a gestão global da água.

Essa sugestão foi enviada pelo Governo brasilei-
ro, mas não foi incluída no texto preliminar da Rio+20. 
Ou seja, essa sugestão foi enviada.

Sr. Presidente, essa questão de como será a 
gestão global da água é séria, muito séria.

Consta dos documentos da ANA que: “atualmen-
te, quatro possibilidades estão sendo estudadas, em 
temos de governança global da água, no âmbito da 
Rio+20: a criação de um organismo próprio; inserir a 
água no contexto social da ONU; o fortalecimento do 
PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente) ou tratar os temas água e clima todos jun-
tos, ou seja, conjuntamente.”

O governo brasileiro, Senador Waldemir Moka, 
Senador Mozarildo, preocupado com a questão go-
vernamental vai promover entre os dias 16 e 18 de ju-
nho, (antes da Rio + 20, que acontece de 20 a 22 de 
junho), os “Diálogos Sustentáveis”, com nove temas, 
inclusive água.

Os especialistas apontaram as necessidades 
de coordenação institucional, em nível mundial, para 
gerenciar a água, mas pontuaram também a falta de 
arcabouços jurídicos nacionais e internacionais e con-
sequentemente problemas relacionados à soberania 
dos países como desafios para alcançar uma coorde-
nação efetiva.

Como eu disse antes, Sr. Presidente, no início 
da minha fala, vou me permitir entrar na questão meio 
ambiente um pouco mais.

Um artigo recente do grande Leonardo Boff, 
abrangendo o meio ambiente, pontua que o que está 
em jogo é o futuro da espécie e não o sistema econô-
mico. Ele chama a atenção, também, para o fato de que 
vários nomes da economia brasileira ou comentaristas 
econômicos estão despertando para a gravidade da 
crise ecológica e dos limites físicos do planeta Terra.

Segundo ele, quando economistas falam nestes 
assuntos é sinal de que a crise deve ser levada a sé-
rio, pois são eles que, por profissão, pensam somen-
te na lógica da economia dos números do processo 
econômicos. Quando eles, os economistas, chegam 
a falar da questão meio ambiente é porque de fato a 
questão é grave. 

Boff diz que é curioso e inquietante como são 
freqüentes as dúvidas que se apresentam quanto à 
possibilidade de a discussão avançar, avançar em di-
reção a formatos concretos de “governança planetária 
sustentável” e “economia verde” no plano global, à me-
dida que a conferência Rio + 20 se aproxima. 

Pergunta ainda Boff:

“...Por que caminhos práticos e viáveis se 
chegaria aí, quando, neste momento de crise 
universal, nenhum país parece disposto a abrir  
mão de suas regras internas nem abandonar 
os tradicionais caminhos de aumentar a de-
manda, sobrecarregar o consumo de recursos 
naturais, para favorecer o quê? Para favorecer 
o crescimento econômico?”

Em seu artigo Boff diz ainda: 

“...a finitude dos recursos físicos, num 
momento em que o consumo global já está 
mais de 30% além da possibilidade de repo-
sição planetária, em que já se perdeu também 
mais de 30% da biodiversidade total; e ainda 
é preciso avaliar as conseqüências de a po-
pulação mundial caminhar dos sete bilhões 
de indivíduos de hoje para nove bilhões, pelo 
menos, até 2050. E isso obrigará só a produ-
ção de alimentos – para ficar em um único 
item – a aumentar 70%, sem falar no bilhão 
de pessoas que passam fome, nos 40% da 
humanidade que vivem abaixo da linha da 
pobreza absoluta.”

Ele segue o artigo e cita palavras do ex-presidente 
do BNDES e um dos autores do bem-sucedido Plano 
Real, André Lara Resende: 

“Não há como viabilizar sete bilhões de 
pessoas com o padrão de consumo e as aspi-
rações do mundo contemporâneo, nos limites 
físicos da Terra (...). O crescimento baseado 
na expansão do consumo de bens materiais 
está no seu capítulo final.”

Leonardo Boff, ao final do artigo, fala de um es-
tudo publicado em 2007 pela revista New Scientist,
que mostrava “que em pouco tempo se esgotarão as 
reservas conhecidas de vários dos minérios mais uti-
lizados, inclusive em setores estratégicos, como chips 
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de computadores, telefones celulares, catalisadores de 
veículos, células de combustível. Eles dependem de 
platina, índio,háfnio, térbio, tântalo, antimônio, zinco, co-
bre, níquel, fósforo e outros, todos com horizonte curto.

Então, Sr. Presidente, ele conclui dizendo:

“Ainda uma vez, e preciso pensar na si-
tuação privilegiada do Brasil em várias áreas 
– háfnio, níquel, tântaio, alumínio, estanho, e 
conceber estratégias adequadas, não apenas 
em termos econômicos, de crescimento de 
mercados, projeções de demandas etc. – mas 
de sustentabilidade. E não apenas em termos 
nacionais, mas globais. Os tempos que estão 
chegando são outros. É preciso ter competên-
cia e urgência.”

Eu penso em nosso imenso planeta e na forma 
como ele se sente em relação a nós. Ofendido, avilta-
do, traído, cansado, saturado?

Sr. Presidente, como nós nos sentiríamos se aos 
poucos fossem roubando a nossa energia, sugando 
nosso sangue, cortando nossa pele, fechando nossos 
poros, sufocando o nosso coração e matando o que há 
de melhor entre nós que é a nossa energia e o senti-
mento de solidariedade, de bondade e de fraternidade?

Encerro minha fala, Sr. Presidente, lembrando o 
chamado da ONU para que todos participem da defesa 
da água. Como? Consumindo produtos que fazem uso 
menos intensivo de água, reduzindo o desperdício de 
alimento. Trinta por cento dos alimentos produzidos no 
mundo nunca serão consumidos, ou seja, 30% dos ali-
mentos do mundo são desperdiçados, e a água usada 
para produzi-los é perdida. Produzindo mais alimentos 
de melhor qualidade e utilizando menos água, teremos, 
com certeza, uma vida mais saudável.

A ONU, com o tema “Água e Segurança Alimen-
tar”, convida-nos a reduzir o desperdício de água e 
também de alimentos. Cabe a cada um assumir a sua 
responsabilidade.

Era isso o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Peço a V. Exª que considere na íntegra os quatro 

pronunciamentos que acabei aqui discorrendo.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Senador Paim, permita-me. Quero fa-
zer duas observações ao pronunciamento de V. Exª.

Primeiro, eu não pude estar presente à audiência 
em que V. Exª discutiu segurança. Eu até cheguei a ver 
o debate pela televisão. No meu pronunciamento – é 
claro que essa questão da segurança é importante –, 
eu já chamava a atenção para a necessidade de termos 
uma legislação para que tenhamos cuidado com esse 
tipo de produto, o Koramim. Mesmo pesquisando, nós 

não conseguimos sequer a composição química. É um 
assunto que me deixa relativamente à vontade, por ser 
médico e ter dado aula da química. Um produto como 
esse que, em contato com outro, pode produzir ácido 
sulfúrico ou ácido sulfito, altamente letal, não pode ter 
essa manipulação. É uma coisa que me preocupou des-
de o início. Se eu estivesse lá... Ainda bem que V. Exª 
e outras pessoas lá estiveram levaram para esse foco.

Uma coisa é segurança do trabalho, que precisa 
ter. Outra coisa é uma legislação que se preocupe com 
o transporte desses produtos e como eles são manipu-
lados. Nós temos que ter uma legislação que obrigue 
a dizer qual é a composição química desses produtos.

Essa é uma parte.
E saudar V. Exª também por essa questão do 

meio ambiente, dizendo, mais uma vez, Senador Paulo 
Paim, que vamos ter a Rio+20. Nosso País consegue 
ser o maior produtor de grãos, e temos ainda 66% de 
vegetação nativa preservada. 

Não podemos, o Brasil não pode ficar acuado 
neste debate. Nós temos de mostrar e exigir dos ou-
tros países, que nos cobram tanto, que eles tenham 
a mesma legislação que nós temos para preservar o 
meio ambiente, porque fica muito fácil devastar tudo 
que eles têm e cobrar de nós, que ainda temos a nos-
sa vegetação. Então, no mínimo, vamos cobrar deles 
a mesma legislação que nós temos aqui no Brasil.

Parabenizo V. Exª por esse importante pronun-
ciamento.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Presiden-
te, cumprimento V. Exª pela forma com que conduziu 
esse debate nos dois momentos em que dialogamos 
sobre essa questão. 

Eu queria fazer um apelo a V. Exª. Na verdade, 
encaminhei à Mesa dois requerimentos que visam à 
solidariedade à família do falecido Deputado Federal 
Rui Paulette do PSDB de Caxias do Sul. Quero que 
V. Exª, se puder, dê preferência ao requerimento assi-
nado pelo Senador Simon, por mim e pela Senadora 
Ana Amélia. O Senador Simon não está aqui neste 
momento, mas tenho certeza absoluta de que o re-
querimento dele está mais completo. Peço que a esse 
requerimento seja dada, se possível, a preferência para 
o encaminhamento à família, já que a iniciativa é dos 
três Senadores e seria importante que a família per-
cebesse o carinho que a Bancada no Senado tem por 
eles e, naturalmente, tinha pelo Paulette, que foi um 
grande Deputado Estadual, Deputado Federal, Reitor 
da Universidade de Caxias do Sul, Professor e alguém 
por quem eu tinha o maior carinho e o maior respeito.

Ele tinha 76 anos, e todas as vezes que vinha ao 
plenário do Senado dialogar tanto comigo como com o 
Senador Simon e com a Senadora Ana Amélia, fazia-
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-o com o maior respeito pela nossa caminhada e pela 
caminhada dele. 

Em uma homenagem à família, a todos aqueles que 
eram amigos e ao povo de Caxias e da região da Serra, 
eu pediria a V. Exª que, se puder encaminhar o reque-
rimento, que comece pelo requerimento assinado por 
mim, pelo Senador Simon e pela Senadora Ana Amélia. 

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª será atendido nos termos re-
gimentais.

Quero, ainda, pedir a V. Exª... 
Eu, através do Dr. Gilberto da Cunha Trivelado, que 

é um bioquímico que me ligou, depois do meu pronun-
ciamento, dizendo que há mais de vinte anos ele busca 
uma legislação. Veja que não conseguimos enquadrar em 
nenhum dos Ministérios; um Ministério cuida de alguns 
produtos que têm enxofre, e outros de outros produtos. 

Aqui, a Consultoria do Senado está trabalhando 
junto com o Dr. Gilberto Trivelado para que a gente 
possa criar aqui uma legislação que tenha preocupa-
ção com o transporte e com a manipulação desses 
produtos, que, se manipulados de forma insegura, 
podem causar, como causaram em Bataguaçu, mor-
te instantânea, se inalados em grande concentração.

Quero dizer a V. Exª que, depois de pronto o es-
tudo, talvez possamos assinar juntos esse documento 
para impedir ou, pelo menos, fazer com que haja um 
cuidado maior com esses tipos de produtos químicos.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Cumpri-
mento V. Exª, mais uma vez, dizendo que assinaria o 
documento com a maior satisfação. 

Veja, Senador Mozarildo, a importância desse di-
álogo que estamos tendo aqui, porque não é um deba-
te. Lá foi dito, por exemplo, que se houvesse conexões 
diferentes para esses dois produtos – V. Exª pode mais 
do que ninguém explicar isso aqui depois da minha fala 
– que não podiam atuar juntos... Se houvesse cone-
xões diferentes, só isso... Que não fizessem a conexão 
onde já havia o produto que na mistura química exala 
um produto que retira oxigênio do ar. Lá foi dito que se 
houvesse conexão diferente, de modo que aquela co-
nexão só coubesse no tubo correto, não teria morrido 
ninguém, quer dizer, algo tão simples que não foi feito. 
Agora é que se vai fazer, mudando as conexões para 
não permitir a conexão de um produto com outro, faci-
litada pelo ajuste, ocasionando a morte das pessoas.

Por isso quero cumprimentar V. Exª.
Vamos assinar juntos esse documento!

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.)

REQUERIMENTO Nº        , DE 2012

Nos termos do Art. 218, inciso VII do Regimen-
to Interno do Senado Federal, requeiro voto de pesar 
pelo falecimento de Ruy Pauletti.

Ele faleceu, dia 18 de março do corrente ano, 
aos 76 anos, em Caxias do Sul/RS, sua cidade natal.

Ruy Pauletti foi Reitor da Universidade de Ca-
xias do Sul, Deputado Estadual em 2002 e em 2006 
foi Deputado Federal.

Sua trajetória na Educação e na Política foi longa 
e marcante. Formado em Estudos Sociais pela Unijuí, 
Pauletti começou a dar aulas em 1957, na área rural da 
Serra gaúcha. Entrou na política no ano seguinte, quan-
do foi eleito vereador por Três Passos. Foi delegado da 
Educação do Estado no governo de Euclides Triches.

Em 1975 foi contratado pela Universidade de 
Caxias do Sul, onde foi pró-reitor de Administração e 
Extensão por dez anos. Entre 1990 e 2002 foi reitor 
da instituição.

Deixou o cargo em 2002, quando se elegeu de-
putado estadual pelo PSDB. Dois anos mais tarde con-
correu à Prefeitura de Caxias do Sul, mas terminou o 
pleito em terceiro lugar.

Em 2006, foi eleito deputado federal. Em nota, 
a bancada do PSDB na Assembleia manifestou soli-
dariedade à família do ex-deputado e disse que a sua 
morte representa a perda de um dos grandes quadros 
do partido. Voto que endosso na íntegra. Ele era mais 
que um quadro do partido, era sim um Líder do Rio 
Grande do Sul!

Ruy Pauletti deixa a mulher, três filhos e quatro 
netos. Dessa forma, gostaria que o presente voto fosse 
enviado para sua casa, no seguinte endereço: Rua Os 
18 do Forte, 1.098 ap. 902, Centro, CEP 95020-472 – 
Caxias do Sul – RS.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, participei, na última sexta-feira, dia 16 de 
março, no Plenário Délio Maranhão, do Tribunal Re-
gional do Trabalho (TRT), do Rio de Janeiro, de uma 
audiência que teve como objetivo a defesa da Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT) da Previdência 
Social, é claro, de todos os direitos dos trabalhadores 
e dos aposentados e pensionistas. 

O evento teve o brilho destacado de falas como 
da desembargadora e Presidente do TRT 1ª Região, 
Maria de Lourdes Salabery; da procuradora-chefe da 
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região, Te-
resa Cristina d’Almeida Basteiro; da desembargadora 
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Maria José Aguiar Teixeira Oliveira; do desembargador 
Alexandre Belmonte, da presidente da Amatra, juíza 
Áurea Regina de Souza Sampaio; da superintendente 
de Saúde, Segurança e Ambiente do Trabalho do Es-
tado do Rio de Janeiro, Drª Maria Cristina Menezes; 
do superintendente Regional do Trabalho e Emprego 
do MTE/RJ, Antonio Henrique de Albuquerque Filho; 
do Coordenador Nacional do Fórum Sindical dos Tra-
balhadores e Vice-presidente do DIAP, José Augusto 
da Silva Filho; do presidente da CNTA, Artur Bueno 
de Camargo; do presidente da CONTEC, Lourenço 
Prado; do presidente da Federação dos Empregados 
do Comércio do RJ, Cléber Paiva; além de membros 
de Confederações Nacionais de Trabalhadores (CNTI, 
CNTC, CONTTMAF, CNPL, CNTEEC, CNTTT, CNTM, 
CONTRATUH e CSPB), inúmeras Federações e Sindi-
catos do Estado do Rio, das Centrais Sindicais Nacio-
nais (UGT, NCST, CGTB, CTB, CSP e a Força Sindical), 
das Centrais Regionais do Estado do Rio de Janeiro 
e a COBAP (José Carlos), de André Luis dos Santos 
do DIAP, e da Drª Rita Cortez da Associação Carioca 
dos Advogados Trabalhistas.

Um momento especial do evento foi a homena-
gem prestada ao ex-ministro do TST, Arnaldo Lopez 
Süssekind, de 94 anos, único remanescente da co-
missão que redigiu o projeto que se transformaria no 
texto da CLT. 

Após a sua fala, e, diga-se de passagem, ele foi 
brilhante, eu disse a ele, e a todos que estavam ali, 
que eu aprendi com meu pai que as coisas da vida são 
forjadas no amadurecimento e delas resulta a tomada 
de decisões. Os exemplos e as ações do nosso queri-
do ministro hão de ser seguidos por novas gerações.

Sr. Presidente, a CLT e a previdência social são 
patrimônio dos trabalhadores e de toda nossa gente, 
do nosso povo. 

Não vamos admitir que, venham agora, mais uma 
vez, querer flexibilizar os artigos desse código, assim 
como tentaram em 2001. 

Isso é de uma irresponsabilidade que tem o cará-
ter único de precarizar as relações de trabalho no Brasil.

O movimento sindical e social tem que estar nas 
ruas exigindo que os poderes constituídos respeitem 
a Constituição Federal, a CLT e a Previdência Social. 

Lembro, como exemplo, que na Espanha o povo 
e os sindicalistas estão nas ruas e nas praças, com 
suas bandeiras de luta, protestando e fincando o pé 
contra a reforma trabalhista. 

Toda vez que há uma crise econômica mundial 
os trabalhadores e os aposentados são pegos para 
“bodes expiatórios” de um falso realinhamento con-
juntural entre as economias dos países. 

Há quase uma década o Brasil caminha com suas 
próprias pernas. Estamos crescendo e caminhando na 
direção do pleno emprego. E, mesmo assim, persistem 
os ataques aos direitos da classe trabalhadora. Querem 
reduzir as contribuições do empregador de 20% para 
menos de 1%. Vão fazer com que a longo prazo todos 
os benefícios sejam de 1 salário mínimo.

Srªs e Srs. Senadores, no final do encontro foi 
lançada a Carta do Rio de Janeiro – Campanha Na-
cional em Defesa da CLT, dos Direitos Trabalhistas, 
Sociais e Previdenciários.

Diz o texto: 

Na atual conjuntura o neoliberalismo vem 
demonstrando a cada dia que nada tem a 
oferecer de bom aos trabalhadores do Brasil 
e do Mundo. 

Primeiro veio à globalização, depois a fle-
xibilização de direitos, agora a crise financeira 
mundial que projeta recessão e desemprego 
mundo afora.

Neste contexto, o Brasil, inicialmente com 
o Governo Lula e agora com Dilma, tem con-
seguido responder à crise com mais desenvol-
tura que os países desenvolvidos, ampliando 
os investimentos do estado nas áreas econô-
mica e social e apostando no fortalecimento 
do mercado interno com a implantação de 
uma política de valorização do salário mínimo. 

Precisamos avançar mais. A taxa de ju-
ros ainda é a mais alta do mundo. O superá-
vit primário precisa ser reduzido para que o 
estado invista mais em infraestrutura, saúde, 
habitação, transporte e educação. A desvalo-
rização da moeda, para estancar o processo 
de desindustrialização em curso no país.

Os trabalhadores querem um novo pro-
jeto nacional de desenvolvimento com valo-
rização do trabalho, conquistas sociais com 
soberania e mais democracia. Liberdade de 
imprensa para todos e não apenas para os 
grandes meios de comunicação. 

Queremos um movimento sindical cada 
vez mais forte e combativo, com direito à or-
ganização por local de trabalho, defesa do 
sistema confederativo, preservação da unici-
dade sindical e a manutenção da contribuição 
sindical legal e compulsória.

Para tanto, o Fórum Sindical dos Traba-
lhadores – FST, o FST/RJ e movimento sindical 
do Estado do Rio de Janeiro, desencadeamos 
este movimento aqui em nosso estado, para 
reforçar essa luta nacional em defesa da CLT 
e da Organização Sindical.
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Precisamos e vamos intensificar a nos-
sa mobilização, para que unidos avancemos 
rumo a novas conquistas para a classe traba-
lhadora, na qual queremos contar com o apoio 
dos Deputados e Senadores de nosso Estado.

Por uma política permanente de valori-
zação do Salário Mínimo;

Pela rejeição do atual PL 1.463/2011, 
que cria o Código do Trabalho e flexibiliza os 
direitos trabalhistas;

Pela redução da Jornada de Trabalho 
para 40 horas semanais;

Pela estabilidade para os Dirigentes 
Sindicais e Membros Eleitos da CIPA PL 
6.706/2009 e pelo direito de organização no 
local de trabalho;

Contra a PEC369/05 e a Convenção 87 
da OIT (pluralidade sindical); 

Pela aprovação da convenção 158 da 
OIT;

Pela regulamentação do Artº 8º em defe-
sa da Organização Sindical Brasileira;

Pela rejeição e arquivamento do PL Nº 
951/11, que trata do Simples Trabalhista;

Pelo Fim do Fator Previdenciário;
Pela valorização das aposentadorias e 

pensões;
Pela Regulamentação da Lei de Greve e 

pela extinção do Interdito Proibitório;
Pela regulamentação da Contribuição 

Assistencial – PL 6.708/2009;
Pela rejeição e arquivamento do PLP 

Nº 31/11, que possibilite às microempresas 
e as empresas de pequeno porte a contrata-
ção de trabalhador com pagamento por hora 
trabalhada;

Melhorar a saúde pública no país, e a de-
fesa de 10% do orçamento da união ao SUS, 
com controle social rígido, regras e transparên-
cia, evitando tentativa de corrupção e desvios;

Pela melhoria das condições de trabalho, 
da segurança e saúde no trabalho;

Pela Manutenção da Contribuição Sin-
dical;

Pela revogação do § 2º, do Art. 114 da 
Constituição Federal (Comum Acordo DC.);

Pela regulamentação da terceirização. 
Não à precarização;

Acabar com o confisco no Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Serviço – FGTS;

Pelo fortalecimento do Ministério do Tra-
balho e Emprego.

Sr. Presidente, peço, respeitosamente, que in-
corpore o texto “Carta do Rio de Janeiro – Campanha 
Nacional em Defesa da CLT, dos Direitos Trabalhistas, 
Sociais e Previdenciários – que aqui foi lido por este 
senador, nos Anais desta Casa. Certo a sua compre-
ensão, desde já agradeço.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o objetivo da minha fala no dia de hoje é 
externar meu apoio a Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 5, de 2012, de autoria da deputada Andréa Zito, 
que foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ) do Senado Federal, com brilhante 
relatório do senador Álvaro Dias. O próximo passo é a 
votação em dois turnos no Plenário desta Casa. 

A PEC 5 busca assegurar aos servidores públi-
cos que tenham ingressado no serviço público até a 
data da publicação da Emenda Constitucional nº 20, 
de 1998, o direito a aposentadoria por invalidez com 
integralidade (ou seja, o direito de os servidores rece-
berem proventos equivalentes à sua última remune-
ração) e paridade (ou seja, a vinculação permanente 
entre os proventos de aposentadoria e a remuneração 
da atividade, com extensão aos inativos, de todas as 
vantagens concedidas aos ativos).

Sr. Presidente, recordando: no dia 14 de dezem-
bro de 2011, a matéria foi aprovada, em primeiro turno 
no Plenário da Câmara, pela unanimidade dos 401 de-
putados presentes, na forma de Emenda Aglutinativa. 

No dia 14 de fevereiro de 2012, a matéria foi 
votada, em segundo turno, pelo Plenário da Câmara, 
sendo aprovada por 428 votos favoráveis, sendo enca-
minhada a esta Casa do dia 16 subsequente.

A matéria foi lida na sessão do Senado Federal do 
dia 17 de fevereiro de 2012, recebeu o nº 5, de 2012, 
e foi remetida ao exame da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

Srªs e Srs. Senadores, no ano passado eu já havia 
comentado aqui mesmo desta Tribuna, a importância 
deste pleito dos servidores. Inclusive recebi centenas 
de mensagens de todo o país. 

A PEC 5/2012 visa corrigir uma injustiça que vem 
sendo praticada contra os servidores objeto dela que, 
apesar de terem garantido, nas Reformas da Previ-
dência, a preservação de seus direitos em processo 
de aquisição, veem seus proventos serem reduzidos 
violentamente, no caso de serem acometidos de inva-
lidez permanente.

Efetivamente, a aposentadoria por invalidez não 
é mais, desde a edição da Emenda Constitucional nº 
41, de 2003, com proventos integrais, mas sim, calcu-
lados com base na média das contribuições feitas aos 
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diversos regimes previdenciários, mesmo para aqueles 
que ingressaram no serviço público anteriormente à 
promulgação daquela Emenda.

É defensável que se afirme que essa situação 
agride o princípio isonômico, uma vez que significa 
que o indivíduo acometido por situação de invalidez 
seja tratado com mais rigor do que o servidor saudável.

Trata-se de situação que é corrigida pela PEC nº 
5, de 2012, que, indiscutivelmente, é harmônica com 
a data fixada nas regras de transição das reformas da 
previdência, ao estabelecer como data limite para a 
sua aplicação a da vigência da Emenda Constitucio-
nal nº 41, de 2003.

Sr. Presidente, a constatação da invalidez e a 
consequente aposentadoria é um momento difícil, onde 
a pessoa vê aumentados seus gastos com remédios 
e tratamentos.

É uma situação absurda, injusta, pois essa apo-
sentadoria por invalidez não aconteceu por opção 
do servidor. É uma aposentadoria compulsória e que 
acontece de modo imprevisto. Não há porque ele rece-
ber menos do que receberia se tivesse se aposentado 
com os 30 anos de contribuição.

Portanto, por uma questão de justiça, o meu voto 
será favorável a PEC 5/2012. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o assunto que quero dividir com todos é 
o meio ambiente e vou focar um pouco mais na ques-
tão da água, afinal, na quinta-feira, dia 22, será o Dia 
Internacional da Água e acredito que isso pede uma 
reflexão.

O tema deste ano, definido pela ONU para abor-
dar os problemas relacionados aos recursos hídricos 
é “Água e segurança alimentar”.

A proposta da ONU levou em consideração os 
sete bilhões de pessoas para alimentar no mundo hoje. 

As estatísticas dizem que cada um de nós bebe 
de 2 a 4 litros de água todos os dias, além da água que 
utilizamos para produzir o que comemos só para exem-
plificar: produzir 1 kg de carne consome 15 mil litros 
de água, enquanto 1 kg de trigo consome 1.500 litros. 

Um bilhão de pessoas no mundo já vive em con-
dições de fome crônica e os recursos hídricos, como 
todos sabem, estão sob pressão. 

Então, temos duas questões que se entrelaçam; 
a água e a fome; lidar com o crescimento da popula-
ção e assegurar o acesso a alimentos nutritivos para 
todos requer uma série de medidas. 

Em 2011 a Agência Nacional de Águas (ANA) 
apresentou à sociedade um diagnóstico da situação 
da água e de sua gestão no Brasil intitulado Relatório 

de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil – In-
forme 2011.

O documento aponta grandes desafios para a 
qualidade das águas brasileiras e o trabalho mostra 
melhorias na qualidade da água na última década em 
algumas bacias hidrográficas brasileiras. 

A ANA também tomou providências frente aos 
sucessivos eventos críticos em relação à água. Havia 
necessidade de acompanhá-los em tempo real, de for-
ma sistemática e pró-ativa, fornecendo respostas com 
maior agilidade e precisão e, assim sendo, foi criada 
a Sala de Situação da ANA, cujo principal objetivo é 
acompanhar as tendências hidrológicas em todo o ter-
ritório nacional, com a análise da evolução das chuvas, 
dos níveis e das vazões dos rios e reservatórios, da 
previsão do tempo e do clima, bem como a realização 
de simulações matemáticas que auxiliam na prevenção 
de eventos extremos. 

Essa Sala de Situação permite a adoção ante-
cipada de medidas que diminuam os efeitos de secas 
e inundações.

Todos nós temos consciência de que a água é 
uma benção. Aqui em Brasília nos meses de seca, 
nós provamos o gosto amargo dessa verdade. A terra 
chora a falta de água. Os animais choram a falta de 
água e nós, humanos, também nos desesperamos 
quando ela falta.

O mundo sabe e sente isso. O debate está posto. 
Nestes dias, mais propriamente de 12 a 17 de março, 
está acontecendo o 6º Fórum Mundial da Água, em 
Marselha, França. Este é o maior evento mundial sobre 
o tema e reúne mais de 20 mil pessoas entre líderes 
políticos, representantes de governos, ONGs, profis-
sionais e cientistas ligados ao tema a cada três anos. 

A Agência Nacional de Águas (ANA) está presen-
te no evento e defende que seja criado um Conselho 
de Desenvolvimento Sustentável, que inclua o tema 
água, no âmbito das Nações Unidas. 

Atualmente, cerca de 28 agências ligadas à Or-
ganização das Nações Unidas (ONU) lidam com água, 
que não é o foco do trabalho de nenhuma delas. 

O diretor-presidente da ANA, Vicente Andreu, que 
participou do painel “Governança Global da Água”, afir-
mou que os desafios futuros para a água, inclusive a 
governança internacional, serão discutidos na Rio+20, 
que acontece em junho.

Existe um rascunho zero do documento final da 
Rio+20 e ele inclui três temas: água como direto hu-
mano, água de reúso e gestão integrada. 

Segundo Andreu, esse documento aborda o tema 
água de forma insuficiente. Para o governo brasileiro, 
a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvol-
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vimento Sustentável deveria tratar da constituição de 
uma aliança para a gestão global da água. 

Essa sugestão foi enviada pelo governo brasilei-
ro, mas não foi incluída no texto preliminar da Rio+20.

Sr. Presidente, essa questão de como será a 
gestão global da água é bastante séria.

Consta do site da ANA que, “atualmente, quatro 
possibilidades estão sendo estudadas, em temos de 
governança global da água, no âmbito da Rio+20: a 
criação de um organismo próprio, inserir a água no 
contexto social da ONU, o fortalecimento do PNUMA 
(Programa das Nações Unidas para o Meio Ambien-
te) ou tratar os temas água e clima conjuntamente”.

O governo brasileiro, preocupado com a ques-
tão ambiental vai promover, entre os dias 16 e 18 de 
junho (antes da Rio+20, que acontece de 20 a 22 de 
junho), os “Diálogos Sustentáveis”, com nove temas, 
inclusive água. 

Os especialistas apontaram as necessidades 
de coordenação institucional, em nível mundial, para 
gerenciar a água, mas pontuaram também a falta de 
arcabouços jurídico nacionais e internacionais e pro-
blemas relacionados à soberania dos países como 
desafios para alcançar uma coordenação efetiva.

Srªs e Srs. Senadores, como eu disse no início 
da minha fala vou me permitir entrar na questão meio 
ambiente um pouco mais.

Um artigo recente de Leonardo Boff, abrangendo 
o meio ambiente, pontua que o que está em jogo é o 
futuro da espécie e não o sistema econômico.

Ele chama a atenção, também, para o fato de que 
vários nomes da economia brasileira ou comentaristas 
econômicos estão despertando para a gravidade da 
crise ecológica e dos limites físicos do planeta Terra. 

Segundo ele, quando economistas falam nestes 
assuntos é sinal de que a crise deve ser levada a sério, 
pois são eles que, por profissão, pensam a lógica e o 
destino do processo econômico, Boff diz que é curio-
so e inquietante como são frequentes as dúvidas que 
se apresentam quanto à possibilidade de a discussão 
avançar em direção a formatos concretos de “gover-
nança planetária sustentável” e “economia verde” no 
plano global, à medida que a conferência Rio + 20 se 
aproxima.

Pergunta ele:

“... Por que caminhos práticos e viáveis 
se chegaria aí, quando, neste momento de cri-
se universal, nenhum país parece disposto a 
abrir mão de suas regras internas nem aban-
donar os tradicionais caminhos de aumentar 
a demanda, sobrecarregar o consumo de re-
cursos naturais, para favorecer o crescimento 
econômico ? ...”

Em seu artigo ele atenta também para “a finitude 
dos recursos físicos, num momento em que o consu-
mo global já está mais de 30% além da possibilidade 
de reposição planetária; em que já se perdeu também 
mais de 30% da biodiversidade total; e ainda é preci-
so avaliar as conseqüências de a população mundial 
caminhar dos 7 bilhões de indivíduos de hoje para 9 
bilhões, pelo menos, até 2050. E isso obrigará só a 
produção de alimentos – para ficar em um único item 
– a aumentar 70%. Sem falar no bilhão de pessoas 
que passam fome, nos 40% da humanidade que vivem 
abaixo da linha da pobreza.

Ele segue o artigo e cita palavras do ex-presidente 
do BNDES e um dos autores do bem-sucedido Plano 
Real, André Lara Resende:

“Não há como viabilizar sete bilhões de 
pessoas com o padrão de consumo e as aspi-
rações do mundo contemporâneo, nos limites 
físicos da Terra (…) O crescimento baseado 
na expansão do consumo de bens materiais 
está no seu capítulo final”. 

Leonardo Boff, ao final do artigo fala do estudo 
publicado em 2007 pela revista New Scientist, que 
mostrava “que em pouco tempo se esgotarão as reser-
vas conhecidas de vários dos minérios mais utilizados, 
inclusive em setores estratégicos, como chips de com-
putadores, telefones celulares, catalisadores de veícu-
los, células de combustível. Eles dependem de platina, 
índio, háfnio, térbio, tântalo, antimônio, zinco, cobre, 
níquel, fósforo e outros, todos com horizonte curto”.

E então, Sr. Presidente, ele conclui dizendo:

“Ainda uma vez, é preciso pensar na si-
tuação privilegiada do Brasil em várias áreas 
– háfnio, níquel, tântalo, alumínio, estanho. E 
conceber estratégias adequadas, não apenas 
em termos econômicos, de crescimento de 
mercados, projeções de demandas etc. – mas 
de sustentabilidade. E não apenas em termos 
nacionais, mas globais. Os tempos que estão 
chegando são outros. É preciso ter competên-
cia e urgência”.

Eu penso em nosso imenso planeta e na forma 
como ele se sente em relação a nós. Ofendido, avilta-
do, traído, cansado???

Como eu me sentiria se aos poucos fossem rou-
bando minha energia, sugando meu sangue, cortan-
do minha pele, fechando meus poros, sufocando meu 
coração???

Eu vou encerrar minha fala lembrando o chama-
do da ONU para que todos participem da defesa da 
água. Como???: 
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– Consumindo produtos que fazem uso menos inten-
sivo de água;

– Reduzindo o desperdício de alimentos: 30% dos 
alimentos produzidos no mundo inteiro nunca 
serão consumidos e a água usada para produzi-
-los é perdida;

– Produzindo mais alimentos, de melhor qualidade 
com menos água;

– Tendo uma dieta saudável.

A ONU, com o tema Água e Segurança Alimen-
tar, convida-nos a reduzir o desperdício de água e 
alimentos.

Cabe a cada um a responsabilidade da escolha.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – V. Exª será atendido.
Agradeço a V. Exª.
Não há mais oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Nada mais havendo a tratar, a Presi-
dência vai encerrar a presente sessão, lembrando às 
Srªs e aos Srs. Senadores que constará da próxima 
sessão deliberativa ordinária, a realizar-se, amanhã, 
às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 4, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 547, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 4, de 2012, que institui a 
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 
– PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional 
de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC e o 
Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil 
– CONPDEC; autoriza a criação de sistema de 
informações e monitoramento de desastres; al-
tera as Leis nºs 12.340, de 1º de dezembro de 
2010, 10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, 
de 19 de de-zembro de 1979, 8.239, de 4 de 
outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996; e dá outras providências (proveniente 
da Medida Provisória nº 547, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia 12-3-
2012)

Relator revisor: Senador Casildo Mal-
daner

(Sobrestando a pauta a partir de: 27-
11-2011)

Prazo final prorrogado: 21-3-2012

2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 5, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 548, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 5, de 2012, que abre 
crédito extraordinário, em favor do Ministério 
da Educação, no valor de quatrocentos e ses-
senta milhões e quinhentos e trinta mil reais, 
para o fim que especifica (proveniente da Me-
dida Provisória nº 548, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia 12-3-
2012)

Relatora revisora: Senadora Marta Su-
plicy

(Sobrestando a pauta a partir de: 15-
12-2011)

Prazo final prorrogado: 8-4-2012

3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 6, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 550, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 6, de 2012, que altera a 
Lei nº 10.735, de 11 de setembro de 2003, que 
dispõe sobre o direcionamento de depósitos 
à vista captados pelas instituições financeiras 
para operações de crédito destinadas à popu-
lação de baixa renda e a microempreendedo-
res, e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 550, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia 19-3-
2012)

Relator revisor: Senador Lindbergh Farias
(Sobrestando a pauta a partir de: 12-2-

2012)
Prazo final prorrogado: 26-4-2012

4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 63, DE 2011
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de 
adesão ao regime especial de precatório até 
a data de 31 de dezembro de 2012.

Parecer, sob nº 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
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favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 40, DE 2011
(REFORMA POLÍTICA)

(Tramitam em conjunto as 
Propostas de Emenda à Constituição

nºs 29, de 2007;  e 40, de 2011)

Quarta sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 40, de 2011, do Senador José Sarney 
e outros Senadores, que altera o art. 17 da 
Constituição Federal, para permitir coligações 
eleitorais apenas nas eleições majoritárias. 
(Coligações)

Pareceres sob nºs 660 e 1.097, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Valdir Raupp,

– 1º Pronunciamento: (sobre a Propos-
ta de Emenda a Constituição nº 40, de 2011) 
favorável, com voto vencido, em separado, do 
Senador Inácio Arruda, e vencido dos Senado-
res José Pimentel, Antonio Carlos Valadares, 
Humberto Costa, Sérgio Petecão e da Sena-
dora Marta Suplicy;

– 2º Pronunciamento: (sobre as Propos-
tas de Emenda à Constituição nºs 40, de 2011; 
e 29, de 2007, tramitando em conjunto, nos 
termos do Requerimento nº 919, de 2011), 
favorável à Proposta de Emenda a Constitui-
ção nº 40, de 2011, e pela prejudicialidade da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 
2007, com voto vencido, em separado, do Se-
nador Inácio Arruda, e vencido dos Senadores 
Marcelo Crivella e Antonio Carlos Valadares.

6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 29, DE 2007
(REFORMA POLÍTICA)

(Tramitam em conjunto as 
Propostas de Emenda a Constituição

nºs 29, de 2007, e 40, de 2011)

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 29, de 2007, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Jarbas Vasconcelos, que altera 
o art. 17, § 1º, da Constituição Federal, para 
admitir coligações eleitorais apenas nas elei-
ções majoritárias.

Pareceres sob nºs 714, de 2007; e 1.097, 
de 2011, da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, dos Relatores: Senador Tasso 
Jereissati e Senador Valdir Raupp,

1º Pronunciamento: (sobre a Proposta 
de Emenda a Constituição nº 29, de 2007) fa-
vorável, com voto vencido, em separado, do 
Senador Inácio Arruda, e vencido do Senador 
Marcelo Crivella;

– 2º Pronunciamento: (sobre as Propos-
tas de Emenda à Constituição nºs 40, de 2011; 
e 29, de 2007, tramitando em conjunto, nos 
termos do Requerimento nº 919, de 2011), 
favorável à Proposta de Emenda a Constitui-
ção nº 40, de 2011, e pela prejudicialidade da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 
2007, com voto vencido, em separado, do Se-
nador Inácio Arruda, e vencido dos Senadores 
Marcelo Crivella e Antonio Carlos Valadares.

7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 176, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 176, de 2008 (nº 717/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Antonio Car-
los Mendes Thame), que dispõe sobre a impor-
tação e o fornecimento de produtos sujeitos à 
Regulamentação Técnica Federal.

Pareceres sob nºs:
– 1.486, de 2011, da Comissão de As-

suntos Econômicos, relator Senador Eduardo 
Suplicy, favorável com as Emendas nºs 1, 2 e 
3 – CAE;

– 1.487, de 2011, da Comissão do Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle, relator Senador Aloysio Nunes 
Ferreira, favorável ao projeto com as Emendas 
nº 1 a 3-CAE/CMA e, ainda, pela apresentação 
da Emenda nº 4-CMA.

8
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 198, DE 2007-COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 198, de 2007-Complementar, 
do Senador Renato Casagrande, que acres-
centa parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar 
nº 110, de 2001, estabelecendo prazo para a 
extinção de contribuição social.

Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Adelmir Santana, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL720



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 20 07411

9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 66, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do

parágrafo único do art. 353 do  Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 66, de 2012 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 99, de 
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator: Senador Romero Jucá), que aprova 
a programação monetária para o 1º trimestre 
de 2012.

10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 67, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do

parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 67, de 2012 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 100, de 
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator: Senador Romero Jucá), que aprova 
a programação monetária para o 4º trimestre 
de 2011.

11
REQUERIMENTO Nº 514, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 514, de 2011, do Senador Cícero Lucena,
solicitando a criação de Comissão Temporária 
Externa, composta por cinco membros titulares 
e igual número de suplentes, para no prazo de 
doze meses, acompanhar todos os atos, fatos 
relevantes, normas e procedimentos referen-
tes às obras do Projeto de Integração do Rio 
São Francisco com as Bacias Hidrográficas 
do Nordeste Setentrional, conhecida como 

“Transposição do Rio São Francisco”, bem 
como o Programa de Revitalização da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 28 
minutos.)

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
JOSÉ SARNEY

19-3-2012
segunda-feira

11h Sessão especial destinada a comemorar o lan-
çamento, pela CNBB, da Campanha da Fraternidade 
2012, com o tema “Fraternidade e Saúde Pública”

Plenário

TERMO DE REUNIÃO

Convocada Reunião de Instalação para o dia 
treze do mês de março do ano de dois mil e doze, 
terça-feira, às quatorze horas, na sala sete, Ala Sena-
dor Alexandre Costa, Senado Federal, da Comissão 
Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a 
Medida Provisória nº 559, adotada em 2 de março de 
2012 e publicada no dia 5 do mesmo mês e ano que, 
“Autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELE-
TROBRAS, a adquirir participação na Celg Distribui-
ção S.A. – Celg D, e dá outras providências”, com a 
presença do Senador Francisco Dornelles, a reunião 
não foi realizada por falta de quorum.

Para constar, foi lavrado o presente Termo que 
vai assinado por mim, Sergio da Fonseca Braga (ma-
trícula 10173), Diretor da Subsecretaria de Apoio às 
Comissões Mistas.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012. –
Sergio da Fonseca Braga, Diretor.

721ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



07418 Quarta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

Ata da 33ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 20 de março de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, das Sras. Marta Suplicy e Vanessa Grazziotin, 
e do Srs. Eduardo Suplicy e Pedro Taques

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-
-se às 17 horas e 51 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Há número regimental, declaro 
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Há sobre a mesa requerimento de 
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado 
nºs 266 e 551, de 2011.

É o seguinte o Requerimento:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Tendo em vista que o Projeto de 
Lei do Senado nº 266, de 2011, encontra-se agenda-
do para sessão deliberativa ordinária de 21/3/2012, o 
requerimento que acaba de ser lido será votado preli-
minarmente à apreciação desta matéria.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, requerimentos que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 161, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto 
de Congratulações e Aplausos, aos 27 anos do Jornal 
Diário do Amazonas, comemorado no dia 15 de março 
de 2012, bem como seja encaminhado o referido voto 
no seguinte endereço:

Presidente: Cassiano Cirilo Anunciação
Avenida Djalma Batista, 2010 – Manaus – AM, 

69050-010

Justificação

O Diário do Amazonas nasceu da determinação 
do Sr. Cassiano Anunciação, o popular Batará, que 
ocupa um espaço relevante na imprensa amazonense. 
Ao Batará, D. Val e os seus dois filhos – Cirilo e Cyro – 
que ao lado de mais de trezentos colaboradores fazem 
o “Diário do Amazonas”, o “Dez Minutos” e o “D24am” 
ser um dos maiores grupos de comunicação da Re-
gião Norte do país.

Nestas quase três décadas, o DIÁRIO mudou e 
cresceu, assim como o nosso Estado. Surgido como 
Jornal popular e que teve o grande salto de leitores 
ao apostar na economia, nos últimos 12 anos a linha 
editorial amadureceu, se qualificou, vem evoluindo a 
cada dia.

Atualmente, o DIÁRIO expõe e discute as grandes 
pautas do Amazonas. Vem sendo assim desde a última 
década, com divulgação de escândalos e cobranças 
de soluções das autoridades responsáveis.

O compromisso com o leitor e com a democrati-
zação da informação se reflete no profissionalismo e 
na transparência das ações do Jornal. Só o DIÁRIO 
e o DEZ Minutos (da mesma empresa) são auditados 
no Amazonas pelo Instituto Verificador de Circulação 
(IVC), órgão que aponta os números reais de circula-
ção dos grandes jornais do País.

O DIÁRIO originou a Editora Ana Cássia, que 
também edita o jornal DEZ Minutos, voltado para o 
seguimento popular, e o portal D24AM com, líder de 
tráfico da internet no Estado. Com a ampliação do nú-
mero de veículos de comunicação, como a integração 

da Record News, a editora cresce a cada ano e passa a 
se chamar, a partir desta data do 27º aniversário, Rede 
Diário de Comunicação. É mais um passio no cresci-
mento da empresa, que lidera a venda de impressos 
na Região Norte, e que vem se consolidando como 
um dos mais fortes grupos de comunicação do Estado.

Os meus cumprimentos e meus parabéns, a toda 
a equipe do Diário do Amazonas.

Sala das Sessões, 15 de março de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin.

REQUERIMENTO Nº 162, DE 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal,

Senador José Sarney,
Com fundamento no disposto nos artigos 218 e 

219 do Regimento Interno do Senado Federal, reque-
remos a Vossa Excelência a inserção em Ata de Voto 
de profundo Pesar pelo falecimento do ex-Deputado 
Estadual e ex-Deputado Federal Ruy Pauletti, com a 
devida apresentação de condolências à família.

Justificação

Muito justa esta homenagem do Senado da Re-
pública, em termos de um Voto de Pesar, para lembrar 
e destacar o educador e parlamentar Ruy Pauletti, uma 
vida de dedicação em magistério, como professor e 
reitor da Universidade de Caxias do Sul, e no serviço 
público, na condição de deputado estadual e federal 
pelo PSDB. Pauletti faleceu na madrugada desse do-
mingo último, aos 76 anos, vítima de infarto, deixando 
a mulher, Maria de Lourdes, três filhos (Ruy Marcelo, 
Jaqueline e Rafael Felipe) e quatro netos, família por 
ele sempre referida com carinho e amor comoventes.

Pauletti foi um homem dedicado ao trabalho, ape-
gado à família,  afetuoso com os amigos. Desde cedo 
enfrentou desafios, sempre, com coragem e determi-
nação, sem temer polêmicas. Deixou um legado que 
orgulha a nossa cidade, Caxias do Sul e o Rio Grande. 
O prestígio de que desfruta, atualmente, a Universidade 
de Caxias do Sul (UCS) é produto direto da dedicação 
e perseverança de Pauletti na busca da consolidação 
e modernização da instituição, da qual foi reitor entre 
1990 e 1992, depois de exercer por dez anos a pró-
-reitoria de Administração e Extensão.

Inquieto, idealista e atento à necessidade de par-
ticipação política do cidadão, atividade que encarava 
com responsabilidade, Pauletti levou suas qualidades 
para a vida pública. Serviu à sociedade na Assembléia 
Legislativa e na Câmara Federal, em Brasília. Honrou 
os mandatos que exerceu, conquistou prestígio nacio-
nal e se manteve sempre vigilante em defesa da causa 
que o apaixonava: a Educação.

MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL724



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 21 07421

Deputado estadual e federal, mas antes de tudo 
professor capacitado, atividade que exerceu em toda 
a extensão e com a máxima excelência possível, Ruy 
Pauletti merece nossa homenagem. Foi um homem 
que viveu plenamente o seu tempo e que deixa como 
herança, além do afeto e saudade dos entes queridos, 
o exemplo de uma vida honrada.

Sala das Sessões, 19 de março de 2012. – Sena-
dor Pedro Simon – Senador Paulo Paim – Senadora 
Ana Amélia Lemos.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência encaminhará os votos 
solicitados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência designa o Deputado Felipe 
Maia, como membro titular, em substituição ao Deputado 
Antonio Carlos Magalhães Neto, e o Deputado Alexandre 
Leite, como membro suplente, em substituição ao De-
putado Pauderney Avelino, para integrarem a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória 
nº 561, de 2012, que altera as Leis nº 12.409, de 25 de 
maio de 2011, nº 11.578, de 26 de novembro de 2007, 
nº 11.977, de 7 de julho de 2009, e nº 10.188, de 12 de 
fevereiro de 2001, conforme o Ofício nº 40, de 2012, da 
Liderança do Democratas na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 40-L-Democratas/12

Brasília, 20 de março de 2012

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Felipe 

Maia e Alexandre Leite para integrarem, como membros 
titular e suplente, a Comissão Mista destinada a emitir 
parecer à Medida Provisória nº 561/12, em substitui-
ção aos Deputados Antonio Carlos Magalhães Neto 
e Pauderney Avelino, respectivamente.

Respeitosamente, – Deputado Ronaldo Caiado,
Vice-Líder do Democratas.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Encerrou-se ontem o prazo para apre-
sentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 130, de 2011 (nº 6.393/2009, na Casa de origem), 
que acrescenta § 3º ao art. 401 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943 a fim de estabelecer multa para 
combater a diferença de remuneração verificada entre 
homens e mulheres no Brasil.

Ao Projeto foram apresentadas as Emendas nºs 
1 a 3-Plen.

A matéria depende da inclusão em Ordem do Dia 
do Requerimento nº 138, de 2012, de audiência da Co-
missão de Assuntos Econômicos, lido anteriormente.

São as seguintes as emendas:

725ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



07422 Quarta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL726



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 21 07423727ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



07424 Quarta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL728



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 21 07425729ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



07426 Quarta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O Requerimento n° 1.574, de 2011,
do Senador Inácio Arruda, solicitando a criação de Co-
missão Externa para representar o Senado Federal na 
12ª Edição do Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, 
é declarado prejudicado, tendo em vista que o objeto 
ali contido já foi contemplado.

A matéria vai ao Arquivo.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu, da Senho-

ra Presidente da República, a Mensagem nº 78, de 

2012, na origem, que restitui o autógrafo do Projeto 

de Lei Câmara nº 119, de 2011 (nº 819/2011, na Casa 

de origem, do Deputado Onofre Santo Agostini), que 

confere ao Município de Maravilha, no Estado de Santa 
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Catarina, o título de Cidade das Crianças, sancionado 
e transformado na Lei nº 12.596, de 2012.

Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um 
exemplar do autógrafo.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Foram lidos anteriormente os Pareceres 
nºs 188 e 189, de 2012, das Comissões de Assuntos 
Econômicos; e de Agricultura e Reforma Agrária, con-
cluindo contrariamente ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 61, de 2011 (nº 6.868/2002), que altera o art. 5º do 
Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966, que 
institui normas para a fixação de preços mínimos e exe-
cução das operações de financiamento e aquisição de 
produtos agropecuários e adota outras providências.

De acordo com o disposto no parágrafo único do 
art. 254 do Regimento Interno, fica aberto o prazo de 
dois dias úteis para interposição de recurso, por um 
décimo dos membros do Senado, para que a matéria 
continue sua tramitação.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, projetos de lei que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 57, DE 2012 

Altera a Lei no 8.072, de 25 de julho 
de 1990, para agravar o regime de cumpri-
mento de pena do condenado primário pela 
prática de crime hediondo ou assemelhado. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de 

julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º ...................................................
..............................................................
§ 2º A progressão de regime, no caso 

dos condenados aos crimes previstos neste 
artigo, dar-se-á após o cumprimento de 3/5 
(três quintos) da pena.

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

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

Justificação

Não vemos razão para a distinção entre primá-
rios e reincidentes quanto ao regime de cumprimento 
de pena para condenados pela prática de crimes he-
diondos ou assemelhados. 

A prática de um único crime hediondo já merece 
a maior reprovação possível de parte da sociedade. 
Por isso, propomos que todos esses criminosos cum-
pram ao menos 60% de suas penas no regime fechado. 

Ademais, o patamar de 3/5 (três quintos) já é 
utilizado pela Lei nº 11.464, de 2007, e não mereceu 
qualquer objeção do Supremo Tribunal Federal.

Com essas considerações, conclamamos os no-
bres Pares à aprovação do presente projeto de lei. – 
Senador Vital do Rêgo.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990

Mensagem de veto
Texto compilado

Dispõe sobre os crimes hediondos, nos 
termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição 
Federal, e determina outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortu-
ra, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o 
terrorismo são insuscetíveis de:

I – anistia, graça e indulto;
II – fiança e liberdade provisória.
§ 1º A pena por crime previsto neste artigo será 

cumprida integralmente em regime fechado.
§ 2º Em caso de sentença condenatória, o juiz 

decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar 
em liberdade.

§ 3º A prisão temporária, sobre a qual dispõe 
a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos cri-
mes previstos neste artigo, terá o prazo de trinta dias, 
prorrogável por igual período em caso de extrema e 
comprovada necessidade.

II – fiança. (Redação dada pela Lei nº 11.464, 
de 2007)

§ 1o A pena por crime previsto neste artigo será 
cumprida inicialmente em regime fechado. (Redação
dada pela Lei nº 11.464, de 2007)

§ 2o A progressão de regime, no caso dos con-
denados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á 
após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se 
o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se rein-
cidente. (Redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007)

§ 3o Em caso de sentença condenatória, o juiz 
decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em 
liberdade. (Redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007)

§ 4o A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei no

7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos 
neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável 
por igual período em caso de extrema e comprovada ne-
cessidade. (Incluído pela Lei nº 11.464, de 2007)

LEI Nº 11.464, DE 28 DE MARÇO DE 2007

Dá nova redação ao art. 2o da Lei no

8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe 
sobre os crimes hediondos, nos termos do 
inciso XLIII do art. 5o da Constituição Federal.
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O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o O art. 2o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2o ..................................................
..............................................................
II – fiança.
§ 1o A pena por crime previsto neste artigo 

será cumprida inicialmente em regime fechado.
§ 2o A progressão de regime, no caso 

dos condenados aos crimes previstos neste 
artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 
(dois quintos) da pena, se o apenado for pri-
mário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente.

§ 3o Em caso de sentença condenatória, 
o juiz decidirá fundamentadamente se o réu 
poderá apelar em liberdade.

§ 4o A prisão temporária, sobre a qual dispõe 
a Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos 
crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 
(trinta) dias, prorrogável por igual período em caso 
de extrema e comprovada necessidade.” (NR)

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

Brasília, 29 de março de 2007; 186o da Indepen-
dência e 119o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA 
SILVA – Tarso Genro.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 58, DE 2012

Altera o Código Penal para prever figura 
qualificada para o crime de perigo para a vida 
ou saúde de outrem quando praticado median-
te condução de aeronave ou de embarcação 
em águas públicas sem a devida habilitação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera o Código Penal com o fim 

de prever figura qualificada para o crime de perigo para 
a vida ou saúde de outrem quando praticado mediante 
condução de aeronave ou de embarcação em águas 
públicas sem a devida habilitação.

Art. 2º O art. 132 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a viger 
acrescido do seguinte parágrafo, renumerando-se o 
atual parágrafo único como parágrafo primeiro:

“Art. 132 ................................................
..............................................................
§ 2º Se a exposição a perigo decorre da 

condução de aeronave ou de embarcação em 

águas públicas sem a devida habilitação, a 
pena é de detenção, de seis meses a dois anos, 
se o fato não constitui crime mais grave.” (NR)

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

Art. 4º Ficam revogados os arts. 32, 33 e 34 do 
Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941.

Justificação

O objetivo deste projeto é criminalizar a conduta 
de conduzir aeronave ou embarcação expondo a vida 
e a saúde das pessoas a perigo. Essa conduta atual-
mente está prevista na Lei de Contravenções Penais, 
em seus arts. 32 a 34, cuja revogação propomos. Por 
força da presente proposta, a conduta passa a ser cri-
me, e, portanto, punida com mais rigor.

Esperamos que, com essa iniciativa, episódios 
como os recentemente noticiados pela mídia, em que 
pessoas brincam com jet skis sem habilitação, expondo 
a perigo inclusive a vida de seus próprios familiares, 
deixem de ocorrer.

Conclamo meus nobres Pares para que apóiem 
este projeto. – Senador Vital do Rêgo.

LEGISLAÇÃO CITADA

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

Texto compilado

Código Penal.

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a 
seguinte Lei:

Perigo para a vida ou saúde de outrem
Art. 132 – Expor a vida ou a saúde de outrem a 

perigo direto e iminente:
Pena – detenção, de três meses a um ano, se o 

fato não constitui crime mais grave.
Parágrafo único. A pena é aumentada de um sex-

to a um terço se a exposição da vida ou da saúde de 
outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para 
a prestação de serviços em estabelecimentos de qual-
quer natureza, em desacordo com as normas legais.

TÍTULO V
Das Penas

CAPÍTULO I
Das Espécies de Pena

Art. 32 – As penas são: (Redação dada pela Lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

I – privativas de liberdade;
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II – restritivas de direitos;
III – de multa.

SEÇÃO I
Das Penas Privativas de Liberdade

Reclusão e detenção
Art. 33 – A pena de reclusão deve ser cumprida 

em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de deten-
ção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo neces-
sidade de transferência a regime fechado. (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º – Considera-se: (Redação dada pela Lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

a) regime fechado a execução da pena em esta-
belecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semi-aberto a execução da pena em 
colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa 
de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2º – As penas privativas de liberdade deverão 
ser executadas em forma progressiva, segundo o mé-
rito do condenado, observados os seguintes critérios 
e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime 
mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos 
deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja 
superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), pode-
rá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja 
igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o 
início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º – A determinação do regime inicial de cum-
primento da pena far-se-á com observância dos crité-
rios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada 
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 4o O condenado por crime contra a adminis-
tração pública terá a progressão de regime do cum-
primento da pena condicionada à reparação do dano 
que causou, ou à devolução do produto do ilícito pra-
ticado, com os acréscimos legais. (Incluído pela Lei nº 
10.763, de 12.11.2003)

Regras do regime fechado
Art. 34 – O condenado será submetido, no início 

do cumprimento da pena, a exame criminológico de 
classificação para individualização da execução. (Re-
dação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º – O condenado fica sujeito a trabalho no 
período diurno e a isolamento durante o repouso no-
turno. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º – O trabalho será em comum dentro do esta-
belecimento, na conformidade das aptidões ou ocupa-

ções anteriores do condenado, desde que compatíveis 
com a execução da pena.(Redação dada pela Lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

§ 3º – O trabalho externo é admissível, no regi-
me fechado, em serviços ou obras públicas. (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em decisão terminativa)

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Os projetos que acabam de ser lidos 
serão publicados e remetidos à Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (PR – AM) – 
Srª Presidente, estou inscrito pela liderança do PR.

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

Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 

– PE) – Srª Presidente, pelo que sei, V. Exª é a primei-
ra inscrita. Eu gostaria de me inscrever, em segundo 
lugar, para uma comunicação inadiável.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Perfeitamente.

Então, em primeiro lugar, Senadora Vanessa Gra-
zziotin, para uma comunicação inadiável. Em segundo 
lugar, Senador Jarbas Vasconcelos, a quem agradeço.

Convidamos para fazer uso da palavra, como 
primeiro orador inscrito, o Senador Paulo Paim, que 
falará pelo período regimental.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora 
Vanessa Grazziotin, o que me traz à tribuna no dia de 
hoje é a truculência, a violência, a forma absurda com 
que os moradores de rua no Brasil e aqui em Brasília 
estão sendo assassinados, mutilados, violentados.

Há cerca de 15 dias, Srª Presidenta, aqui em 
Brasília, quatro moradores de rua foram assassinados. 
Isso faz com que eu trate outra vez deste tema, que vou 
levar, também, para a Comissão de Direitos Humanos.

Um estudo do Centro Nacional de Defesa dos 
Direitos Humanos da População em Situação de Rua 
e Catadores aponta que, de abril de 2011 até duas 
semanas atrás, 165 moradores de rua foram mortos 
no Brasil. Isso representa pelo menos uma morte a 
cada dois dias, ou seja, um assassinato, a cada dois 
dias, dos pobres – moradores de rua vivem em misé-
ria absoluta.

Sabe-se que as investigações policiais de 113 
desses casos não avançaram. De 165, em 113 não 
se consegue saber, não se responsabiliza ninguém, 
ninguém foi identificado, e os homicídios continuam.
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O estudo ainda registra, Srª Presidenta, 35 ten-
tativas de homicídio, além de vários casos de lesão 
corporal.

São números, no meu entendimento, assustado-
res, que a gente vai vendo na imprensa, vai se acos-
tumando. E o meu medo é que a gente pare de se 
indignar contra essa violência aos direitos humanos e 
contra parte do povo brasileiro que vive no estado de 
miséria absoluta.

O Disque 100, da Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República, registrou, somente no 
ano de 2011, 453 denúncias relacionadas à violência 
contra a população de rua. Há casos de tortura, agres-
são física e psicológica, violência sexual, assassinatos, 
entre outros, como aqui já relatei.

Esses atos são reflexos, com certeza, da discrimi-
nação sofrida, em sua grande maioria, pelos moradores 
de rua. E quem são esses moradores de rua? Negros, 
homossexuais, lésbicas, índios, ciganos, enfim, grande 
parte da população que sempre fica à margem, por-
que a elite social os coloca à margem. Isso sem falar 
da violência sofrida pelos pobres em geral, mulheres, 
crianças, migrantes, ciganos, ou por aqueles que pro-
fessam algum tipo de religião.

Nas últimas semanas, os veículos de comunica-
ção, de norte a sul do nosso País, estamparam man-
chetes como: “Morador de rua tem mais de 40% do 
corpo queimado em Campo Grande”; “Moradores de rua 
são incendiados no Espírito Santo”; em Brasília, já falei; 
“Grupos de extermínio voltam a agir” em todo o Brasil; 
“Ataque no Distrito Federal mostra como a violência 
praticada contra população de rua tornou-se crônica 
nas cidades brasileiras” – quatro foram assassinados.

Esses casos não são isolados.
Srª Presidenta, nós sabemos que a violência 

contra essa parcela da população, infelizmente, ultra-
passa as estatísticas oficiais. Até porque em muitos 
casos não há denúncias formais. Eles são enterrados 
como indigentes.

Será que nós, o conjunto da Nação, perdemos 
a capacidade, como eu dizia, da indignação diante 
da injustiça? Onde estão as nossas atitudes frente a 
tudo isso?

O Senado, Srª Presidenta, aprovou, em 2006, 
projeto de nossa autoria criando o Programa Nacional 
de Inclusão dos Moradores de Rua. A proposta, atu-
almente, encontra-se na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados.

O parecer do relator, Deputado Chico Lopes, é 
pela aprovação da matéria. Espero que votem com 
rapidez e que não haja veto, como na questão da re-
ciclagem, que também favorecia os moradores de rua.

O projeto enfatiza a necessidade de existirem 
políticas públicas efetivas e abrangentes de amparo 
aos moradores de rua e à sua recuperação, inclusive 
indo para um curso profissionalizante.

São necessárias iniciativas emergenciais para 
que sejam adotadas em escala compatível com a gra-
vidade da situação.

A existência desse contingente de desabrigados 
é fruto das desigualdades sociais e econômicas que 
historicamente estão presentes em nosso País.

Mesmo com algumas políticas adotadas pelo Exe-
cutivo para minimizá-las, ainda não foram suficientes 
para erradicar, de uma vez por todas, a exclusão social 
em que se encontram essas pessoas, demonstrando 
com isso a própria ineficiência do sistema de proteção 
social existente.

É importante a criação do Programa de Inclusão 
Social da População de Rua, pois as pessoas que se 
encontram nessas condições estão expostas a situa-
ções degradantes, humilhantes, dificultando ainda mais 
o seu reencontro com a autoestima e com a dignidade.

A sociedade brasileira clama por medidas urgen-
tes, Srª Presidenta, que apontem soluções. Sabemos 
que as causas são de origem estrutural. E a solução 
está diretamente ligada a investimentos na educação, 
na geração de emprego e renda, em uma melhor dis-
tribuição da riqueza baseada na justiça social e – por 
que não lembrar, mais uma vez – no ensino profissional.

Faço, mais uma vez, um apelo para que os nobres 
Deputados Federais que integram a CCJ da Câmara 
votem o PL nº 6.802, de nossa autoria, aprovado aqui 
no Senado, que vai dar escopo, força às políticas pú-
blicas para os moradores de rua.

Finalizo, Srª Presidenta, salientando que amanhã, 
dia 21 de março, Dia Internacional pela Eliminação 
da Discriminação Racial, darei continuidade a esse 
assunto. Lembro aqui, só como destaque, o caso de 
São Paulo, que acho que deixou todo o Brasil perple-
xo. Um casal de negros caminhava por uma rua da 
capital, São Paulo, quando dois jovens, de 23 e 17 
anos, desceram do carro e passaram a espancá-los, 
deixando-os no chão, desacordados, e achando que 
eles tinham morrido, o que não aconteceu.

Por fim, Srª Presidenta, quero só registrar agora 
que vou para a Comissão de Direitos Humanos. Lá, nós 
vamos debater o Estatuto da Juventude. O Senador 
Randolfe Rodrigues é o relator naquela Comissão, eu 
sou relator na Comissão de Assuntos Sociais. Esta-
remos os dois lá, como relatores do tema, junto com 
a Deputada Federal do PCdoB, Manuela D’Ávila, que 
foi a relatora do tema na Câmara dos Deputados, e, 
no meu entendimento, fez um belíssimo trabalho. Es-
tará conosco também Severine Macedo, Secretária 
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Nacional da Juventude da Presidência da República; 
Daniel Iliescu, Presidente da União Nacional dos Es-Iliescu, Presidente da União Nacional dos Es-, Presidente da União Nacional dos Es-
tudantes; Rosana Sousa de Deus, representante da 
Juventude da Central Única dos Trabalhadores; Aldar
Campos Braga, Agente Sócio-Cultural da Uben; Ân-
gela Maria Lima do Nascimento, Secretária de Açoes 
Afirmativas da SEPPIR.

Srª Presidenta, o Estatuto da Juventude trata dos 
direitos da Juventude em várias dimensões, como ci-
dadania, participação social e política e representação 
juvenil; educação, profissionalização, trabalho e renda; 
saúde integral, cultura, desporto, lazer; igualdade, cul-
tura, liberdade de expressão; meio ambiente ecologi-
camente equilibrado; ensino técnico.

Também refere-se à instituição de uma Rede e 
Sistema Nacional de Juventude, com o intuito de for-
talecer não só as políticas da juventude, mas também 
os Conselhos de Juventude.

Prevê o estabelecimento de sistemas nacionais 
de avaliação e informação sobre essa parcela tão im-
portante da população que vai dirigir o País no futuro 
nas mais variadas áreas, bem como a competência 
dos entes federados para a materialização do que o 
Estatuto estabelece.

O Estatuto da Juventude é para a juventude, es-
tudante ou não, carente ou não, mas é claro que há 
necessidade de uma atenção especial para os setores 
mais pobres, aquela parcela comprovadamente caren-
te e que deve ser incluída em todas as propostas do 
Estatuto da Juventude.

Por fim, Srª Presidenta, nós devemos voltar nos-
sos olhos para algumas questões delicadas do projeto. 
A questão da meia-entrada, nós vamos debater hoje, 
tanto no evento de natureza cultural, esporte, lazer, 
entretenimento, enfim; queremos também debater a 
questão referente ao recorte social, o jovem carente 
cuja família faz parte do Bolsa Família, oriundo do Pro- Bolsa Família, oriundo do Pro-
grama Universidade para Todos (Prouni), do Fundo de 
Investimento Estudantil (Fies), etc.

O benefício da meia-entrada vai ser um dos eixos 
do debate, mas vamos debater também a Lei Rouanet.

Vamos debater, além da passagem, a questão da 
educação pública, livre e gratuita, não só o jardim e a 
universidade, mas também a questão do ensino técnico.

Vamos debater as passagens interestaduais... 
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Srª Pre-

sidente, vamos debater, enfim, cada questão que os 
jovens que estarão lá entendam necessária para aper-
feiçoar o Estatuto da Juventude.

Os nossos jovens são o futuro do País e preci-
sam de ações concretas que atendam à expectativa 
de vida de cada um deles.

Convido a todos a participarem da audiência 
pública.

Peço a V. Exª que considere na íntegra, já que 
comentei, os dois pronunciamentos.

Obrigado, Presidenta.

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, talvez passe distante dos nossos olhos e 
ouvidos a realidade do que pretendo comentar aqui.

No entanto esse assunto já foi abordado desta 
Tribuna, e, levando em conta a sua importância é pre-
ciso que seja trazido novamente.

Um estudo do Centro Nacional de Defesa dos 
Direitos Humanos da População em situação de Rua 
e Catadores (CNDDH) aponta que de abril de 2011 
até duas semanas atrás, 165 moradores de rua foram 
mortos no Brasil.

Isso representa pelo menos uma morte a cada 
dois dias. Sabe-se que as investigações policiais de 
113 destes casos não avançaram e ninguém foi iden-
tificado e responsabilizado pelos homicídios.

O estudo ainda registra também 35 tentativas de 
homicídios, além de vários casos de lesão corporal.

São números assustadores e de indignar. Por-
tanto, aqui cabe uma pergunta: Afinal, porque está 
acontecendo isso no nosso País?

Já o Disque 100, da Secretaria de Direitos Huma-
nos da Presidência da República registrou, somente no 
ano de 2011, 453 denúncias relacionadas à violência 
contra a população de rua.

Há casos de tortura, agressão física e psicoló-
gica, violência sexual, assassinatos, entre outros. Es-
ses atos são reflexos da discriminação sofrida em sua 
grande maioria pelos moradores de rua, negros, ho-
mossexuais, índios. Isso sem falar da violência sofrida 
pelos pobres, mulheres, crianças, migrantes, ciganos, 
ou por aqueles que professam algum tipo de religião.

Nas últimas semanas os veículos de comunica-
ção, de norte a sul do nosso País, estamparam manche-
tes como: Morador de rua tem mais de 40% do corpo 
queimado em Campo Grande, Moradores de rua são 
incendiados no Espírito Santo, Grupos de extermínio 
voltam a agir, ou ainda: Ataque no Distrito Federal mos-
tra como a violência praticada contra população de rua 
tornou-se crônica nas cidades brasileiras.

Esses casos não são isolados ou exceção. Nós 
sabemos que a violência contra essa parcela da nos-
sa população, infelizmente, ultrapassa as estatísticas 
oficiais. Até porque em muitos casos não há denún-
cias formais.
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Será que nós, o conjunto da nação, perdemos 
a capacidade de indignação? Onde estão as nossas 
atitudes frente a tudo isso?

Sr. Presidente, o Senado aprovou em 2006, pro-
jeto (299/04) de nossa autoria, criando o Programa 
Nacional de Inclusão dos Moradores de Rua.

A proposta, atualmente, tramita da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos 
Deputados.

O parecer do relator, deputado Chico Lopes, é 
pela aprovação da matéria. Portanto, o PL 6802/2006, 
está pronto para ser votado,

Srªs e Srs. Senadores, o projeto enfatiza a ne-
cessidade de existir políticas públicas efetivas e abran-
gentes de amparo aos moradores de rua.

São necessárias iniciativas emergenciais, para 
que sejam adotadas em escala compatível com a gra-
vidade do problema.

A existência desse contingente de desabrigados 
é fruto das desigualdades sociais e econômicas que 
historicamente estão presentes em nosso país.

Mesmo com algumas políticas adotadas pelo Exe-
cutivo para minimizá-las, ainda não foram suficientes 
para erradicar de uma vez por todas a exclusão social 
em que se encontram estas pessoas, demonstrando 
com isso a própria ineficiência do sistema de proteção 
social existente.

Sr. Presidente, é importante a criação do Progra-
ma de Inclusão Social da População de Rua, pois as 
pessoas que se encontram nestas condições estão 
expostas a situações humilhantes, dificultando ainda 
mais o reencontro com a auto-estima e com a dignidade.

A sociedade brasileira clama por medidas ur-
gentes que solucionem este problema. Sabemos que 
as causas são de origem estruturais e a solução está 
diretamente ligada a investimentos na educação, na 
geração de emprego e renda, e numa melhor distribui-
ção da riqueza baseada na justiça social.

Faço, respeitosamente, um apelo para que os 
nobres deputados federais que integram a CCJ da 
Câmara votem o PL 6802/2006.

Finalizo minha fala salientando que amanhã, 21 
de março, Dia Internacional pela Eliminação da Discri-
minação Racial, darei continuidade ao assunto, abor-
dando mais um caso de violência contra os negros. 
Um casal negro foi brutalmente espancado na grande 
São Paulo, por dois jovens de 23 e 17 anos, num caso 
explícito de discriminação racial.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, hoje vamos debater, na Comissão de Di-

reitos Humanos e Legislação Participativa, o Estatuto 
da Juventude.

Quero, aqui, fazer um breve resumo do Projeto 
de Lei da Câmara n° 98 de 2011, que cria o Estatuto.

O Estatuto da Juventude trata dos direitos da 
Juventude em várias dimensões, como cidadania, 
participação social e política e representação juvenil, 
educação, profissionalização, trabalho e renda; saúde 
integral, cultura, desporto, lazer; igualdade, cultura, 
liberdade de expressão; e meio ambiente ecologica-
mente equilibrado.

Também refere-se à instituição de uma Rede e 
Sistema Nacionais de Juventude, com o intuito de for-
talecer os Conselhos de Juventude.

Prevê o estabelecimento de sistemas nacionais 
de avaliação e informação sobre essa parcela da popu-
lação, bem como a competência dos entes federados 
para a materialização do que o Estatuto estabelece.

O Estatuto da Juventude é para a Juventude, 
estudante ou não, carente ou não, mas é claro que há 
necessidade de uma atenção especial àquela parcela 
comprovadamente carente e que deve ser incluída em 
todas as propostas do Estatuto.

Devemos voltar nossos olhos para algumas ques-
tões delicadas do Projeto, quais sejam:

– A questão da meia entrada, (no PLC 98 em seu 
artigo 26), em eventos de natureza artístico cultural e 
de entretenimento e lazer que, se for concedida ape-
nas para o jovem estudante deixará de fora uma par-
cela muito grande de jovens que não estão estudando.

Sr. Presidente, creio que deveríamos pensar em 
uma meia entrada que tomasse por base um recorte 
social, ou seja, o jovem carente cuja família faz parte 
do “Bolsa Família”, oriundo do Programa Universida-
de para Todos (PROUNI), do Fundo de Investimento 
Estudantil (FIES), etc.

O benefício da meia-entrada passa a correspon-
der a 50%, no caso de eventos com financiamento de 
recursos públicos, e a 40% do total de ingressos dis-
poníveis para cada evento, financiado exclusivamente 
por entes privados.

A diferença entre os eventos com financiamento 
público e privado está em consonância como Lei Rou-
anet, que prevê a gratuidade de 10% dos ingressos 
dos eventos que contarem com seu apoio financeiro.

– No tocante à meia passagem, outra questão 
polêmica dentro do Estatuto da Juventude, o desconto 
para as passagens intermunicipais é de competência 
dos Estados, a União não pode legislar a respeito.

Quanto às passagens interestaduais, pode-se 
replicar a conquista dos idosos carentes possibilitada 
pelo Estatuto do Idoso.
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Lá na CDH vamos debater quais pontos do Pro-
jeto que cria o Estatuto da Juventude podem ser aper-
feiçoados.

Nossos jovens são o futuro do país e precisam 
de ações concretas, que os beneficiem.

Para a audiência pública estão confirmadas as 
seguintes presenças:

Manuela D’ávila – Deputada Federal
Severine Macedo – Secretária Nacional da Ju-

ventude da Presidência da República
Daniel Iliescu – Presidente da União Nacional 

dos Estudantes
Rosana Sousa de Deus – Representante da Ju-

ventude da Central Única dos Trabalhadores
Aldar Campos Braga – Agente Sócio-Cultural 

da UBEN
Angela Maria de Lama Nascimento – Secretária 

de Ações Afirmativas da SEPPZR
Era o que tinha a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – Muito obrigada, Senador Paulo Paim.
V. Exª será atendido na forma do Regimento. 

Portanto, seus pronunciamentos serão considerados 
e publicados na íntegra.

Dando sequência, Senador Alfredo Nascimento, 
eu tenho que chamar, primeiro, para falar para uma co-
municação inadiável, o Senador Jarbas Vasconcelos, 
porque foi o primeiro a chegar no plenário.

Eu fiz uma permuta, como oradora inscrita. Então, 
vou ficar para bem depois. E fala, agora, o Senador 
Jarbas Vasconcelos, como orador inscrito, e, na sequ-
ência, o Senador Mozarildo, como orador inscrito, e, 
depois o Senador Alfredo Nascimento, como...

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (PR – AM. Fora 
do microfone.) – O primeiro que falou foi...

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O primeiro foi como orador inscrito. 
Aqui nós revezamos: um orador inscrito; aí uma comu-
nicação inadiável; outro orador inscrito; uma liderança, 
e assim vai revezando.

Senador Jarbas, com a palavra V. Exª.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB

– PE. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do 
orador.) – Srª Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Sena-
dores, a tecnologia da informação, a Internet e as re-
des sociais promoveram a maior revolução na história 
do comportamento humano. Fruto dessa vanguarda 
tecnológica, o processo de votação por meio de urnas 
eletrônicas brasileiras se tornou uma referência para 
todo o mundo.

Hoje, o brasileiro prepara sua Declaração de 
Imposto de Renda totalmente por meio digital, paga 
contas, compra produtos em todo o planeta. Também 

é certo que os brasileiros de todas as classes sociais 
têm uma presença marcante em redes como o Twitter, 
o Orkut e o Facebook.

Essa democracia virtual, Srª Presidente, não 
pode ser desprezada, ignorada ou ter sua liberdade 
cerceada, limitada. Mas foi isso que ocorreu com a de-
cisão tomada na última quinta-feira, dia 15 de março, 
pelo Tribunal Superior Eleitoral, que, com um placar de 
quatro votos a três, determinou que o Twitter não pode 
ser usado antes do prazo da propaganda eleitoral por 
candidatos ou partidos políticos com o intuito de pedir 
votos ou promover candidaturas.

O placar apertado na votação do Tribunal Superior 
Eleitoral mostra que essa é uma questão polêmica e 
que precisa ter o seu debate aprofundado.

Eu queria, a propósito, lembrar ao Tribunal Su-
perior Eleitoral que agressão à lei, ofensa ao TSE e 
desrespeito total e completo à legislação eleitoral, tudo 
isso foi promovido pelo PT e pelo Presidente da Repú-
blica Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial 
de 2010, em que, com a força política eleitoral de Sua 
Excelência o Senhor Presidente da República, foi eleita 
a Presidente Dilma.

O então Presidente e o PT anteciparam o calen-
dário eleitoral, promoveram inaugurações, entregas de 
obras, ordens de serviço e outras iniciativas no sentido 
de promover a candidata. E a gente não viu ninguém 
da Justiça brasileira, em especial do Tribunal Superior 
Eleitoral, tomar uma decisão.

Eleita Presidente da Republica e empossada, 
Dilma Rousseff já teve oportunidade de repetir expe-
diente semelhante quando da posse do Ministro Aloi-
zio Mercadante, que sucedeu o Ex-Ministro Fernando 
Haddad. A Presidenta transformou aquela transmissão 
de cargo num verdadeiro comício, num ato eleitoral an-
tecipado para promover a candidatura do ex-Ministro 
da Educação o Sr. Haddad para Prefeito da capital de 
São Paulo.

Os Ministros julgaram uma representação do 
Ministério Público Eleitoral contra o então Deputado 
Federal Índio da Costa do Rio de Janeiro, candidato 
do DEM a vice-Presidente da República na chapa li-
derada pelo ex-Governador José Serra, nas eleições 
de 2010. Após ter confirmada a sua candidatura, ao 
responder mensagem de um seguidor, Índio pediu vo-
tos no microblog.

O erro básico ao vetar o uso do Twitter é con-
siderá-lo similar aos demais meios de comunicação, 
como jornais, emissoras de rádio e de TV. Como bem 
argumentou o Ministro Gilson Dipp, que votou favorável 
à liberdade nas redes sociais, a mensagem no Twitter 
não representa – abre aspas – “ilegalidade a conver-
sa ou informações trocadas deliberadamente entre 
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pessoas determinadas. Não se submete ao regime 
geral das eleições. Quanto muito, constitui propaganda 
eleitoral lícita, doméstica, caseira, entre interessados. 
Livre em qualquer efeito” – fecha aspas – concluiu o 
Ministro do TSE.

A Ministra Cármen Lúcia, por sua vez, disse que 
– abre aspas – “o Twitter é uma conversa que, em vez 
de ser numa mesa de bar tradicional, é numa mesa 
de bar virtual”. Fecha aspas.

Srªs e Srs. Senadores, como ocorreu em outras 
oportunidades, mais uma vez, a culpa recai sobre o 
Congresso Nacional. O Ministro Arnaldo Versiani, que 
votou pela limitação no uso do Twitter, afirmou que ca-
beria ao Congresso Nacional regulamentar o uso das 
redes sociais nas eleições. O Ministro chegou a afir-
mar que nunca entrou no Twitter e que nem pretende 
entrar pelo resto da vida.

Também não tenho conta no Twitter, por uma 
opção pessoal, mas, ao contrário do Ministro do TSE, 
busco acompanhar o que é divulgado nas redes so-
ciais e aborda assuntos do meu interesse. Ignorar a 
Internet e as redes sociais não é a melhor forma de 
avaliar e tratar de questões relativas ao seu uso. Não 
existe mais espaço para a tese do “não li e não gostei”.

Defendo a posição de liberdade completa para a 
comunicação e a expressão pessoal e política na Inter-
net. Desta forma, gostaria de comunicar o meu apoio 
à iniciativa do PPS, de recorrer ao Supremo Tribunal 
Federal com uma ação direta de inconstitucional idade 
para que a decisão do TSE seja anulada.

Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidente. 
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PC do B – AM) – Cumprimentamos V. Exª, Sena-
dor Jarbas.

Possivelmente, essa questão a que V. Exª se re-
feriu em um belo pronunciamento deverá, por fim, ser 
decidida no Supremo. Há uma polêmica muito grande, 
muito forte acerca de como classificar o Twitter e se se 
permite ou não a sua utilização no período pré-eleitoral.

Convocamos agora para falar, como orador ins-
crito, o Senador do nosso querido vizinho Estado de 
Roraima, Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senadora Vanessa Grazziotin, que neste momento 
preside a sessão, para mim é uma honra muito grande 
falar sobre Roraima sob a presidência de V. Exª.

Vou falar hoje sobre um tema que estarrece todo 
o mundo lá em Roraima e que também não dá para 
ser compreendido por quem pensa um pouquinho so-
bre a realidade.

Senador Nascimento, veja bem: do lado da Ve-
nezuela, temos combustível...

Vou falar da gasolina. Na cidade de Santa Ele-
na de Uairén, há postos de gasolina para atender só 
brasileiros, onde a gasolina é mais cara. Sabe quanto 
custa um litro de gasolina dessa mais cara, Senador 
Davim? Custa quarenta e oito centavos. Se, porventu-
ra, o brasileiro comprar nos postos que vendem para 
os venezuelanos, vai pagar dois centésimos de real.

Então, o que acontece? O brasileiro que quer fa-
zer a coisa direito abastece na bomba destinada aos 
brasileiros e paga menos de cinquenta centavos por 
litro de gasolina.

Quanto custa o diesel na bomba destinada aos 
brasileiros? Custa 0,042; portanto, quatro centavos, 
cinco centavos por um litro de diesel. Quanto custa 
em Boa Vista, capital do meu Estado? Lá um litro de 
gasolina custa R$2,89, R$3,00, praticamente. Quanto 
custa um litro de diesel? Custa R$2,35.

Ora, não precisa ser inteligente para dizer que a 
maioria das pessoas vão a Santa Elena do Uairén com-
prar de tudo; lá é uma zona franca, e a pessoa compra 
desde o alimentos a medicamentos, a vestuário, tudo, 
e ainda abastece o carro e pode circular durante muito 
tempo com a gasolina baratíssima.

Mas, Senador Paulo Davim, dá para acreditar que, 
numa situação dessas, de quem tem uma gasolina do 
lado brasileiro de quase R$ 3,00 o litro e tem, do outro 
lado, uma gasolina de R$ 0,48, essa gasolina não é 
contrabandeada? É, e muito.

Já foram presos vários caminhões, caminhone-
tes, contrabandeando gasolina.

Há reservas indígenas ao longo da estrada trans-
formadas em depósitos de gasolina contrabandeada, 
e mais, recentemente a Polícia Federal, em operação, 
viu que, nos postos de gasolina da capital, a gasolina 
vendida a preço de gasolina brasileira, essa gasolina 
caríssima que nós pagamos, é contrabandeada da 
Venezuela.

Ora, qual seria a solução lógica? Uma solução que 
nós estamos pedindo há muito tempo, Senador Paulo 
Davim, primeiramente na época do Governador Neudo 
Campos e, depois, do Governador Ottomar Pinto. Eu 
participei da comitiva do Governador Ottomar Pinto lá 
na Venezuela, falamos com o Presidente Hugo Cháves, 
que vende gasolina e diesel para alguns municípios da 
Colômbia e para países da América Central a preços 
subsidiados. Ele disse que estava aberto para vender 
para o Brasil, especificamente para Roraima, porque 
há falta de lógica nessa logística.

O combustível vem de Manaus, por uma rodovia 
de praticamente 800 quilômetros, já é cara e Manaus 
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e fica mais cara em Roraima, até porque o frete está 
adicionado.

O que nós pedimos, depois que estivemos com o 
presidente da Venezuela, ao Governo brasileiro? Ainda 
na época do Presidente Lula.

Que a Petrobras importasse a gasolina, o com-
bustível, para abastecer Roraima, e ela cobrasse ou 
pagasse os impostos necessários, mas, mesmo assim, 
pelos cálculos feitos, a gasolina ficaria por menos da 
metade do que hoje é cobrado nos postos em Roraima.

Isso não só faria baratear o transporte público 
e o transporte particular, como baratearia a atividade 
agrícola e pecuária, enfim todas as atividades.

Aliás, há uma correlação muito grande entre 
custo de vida e preço do combustível. Então, não dá 
para entender por que a Petrobras, à época, negou-
-se e argumentou que, se fizesse isso para Roraima, 
teria de fazer em outros locais de fronteira. Ora, qual 
é o consumo de gasolina, de combustível, de modo 
geral, de Roraima no contexto do consumo brasileiro? 
Não é nada.

Vamos admitir que a Petrobras fizesse um levan-
tamento histórico, calculando quanto se consome de 
combustível por ano, durante, vamos dizer, o período de 
cinco anos, e fizesse uma estimativa: vamos importar 
tantos mil litros de gasolina e tantos mil litros de die-
sel para abastecer o Estado de Roraima, para evitar, 
como argumentaram, que, eventualmente, também 
fosse descaminhado esse combustível, que se fizesse 
o fluxo inverso, e fosse bater na capital do Amazonas, 
da Senadora Vanessa.

Então, não consigo entender como coisas sim-
ples de ver numericamente, simples de ver na práti-
ca, não sejam colocadas em funcionamento porque 
a burocracia ou uma falsa ideia de monopólio impeça 
que se atenda uma região como o meu Estado, que 
é o extremo norte real do Brasil. Lá fica o verdadeiro 
extremo norte geográfico do Brasil, que é o Monte Ca-
buraí, distante de Manaus 800 quilômetros.

Então, por que não resolver essa questão?
Desde 2001, venho fazendo expedientes para as 

autoridades sobre essa questão, mostrando os inciden-
tes que vêm acontecendo e reiterando o pedido. Por 
último, fiz agora, de novo, no dia 8 de fevereiro, novo 
expediente, agora para a Presidente Dilma, pedindo 
que essa questão seja resolvida. Ela me respondeu, 
dizendo que foi encaminhado para o Ministro das Minas 
e Energia, para que o assunto seja analisado e decidido.

Estou solicitando uma audiência ao Ministro de 
Minas e Energia, Edison Lobão. Espero que, com a 
nova presidência da Petrobras, se encontre, realmen-
te, uma solução que beneficie o povo de Roraima. O 
povo de Roraima já é tão machucado por medidas que 

foram tomadas pelo Governo Federal no passado, que 
mereceria deste Governo Federal agora, da Presidente 
Dilma, algumas compensações – não só essa.

Mas essa, eu diria, é elementar, porque não dá 
realmente para impor aos brasileiros que moram em 
Roraima uma gasolina de quase R$3,00 – R$2,89 – e 
um diesel de R$2,35, ao passo que, lá do outro lado, 
a 200 quilômetros da capital, nós temos a gasolina a 
R$0,48 o litro e o diesel a R$0,002 o litro.

Então, não se pode realmente acreditar que não 
seja possível encontrar uma fórmula – e eu vou insis-
tir nessa questão. Vou estar com o Ministro de Minas 
e Energia, Edison Lobão. Pretendo também, junto 
com a Senadora Angela, fazer uma mobilização junto 
à Petrobras para que se encontre um mecanismo de 
importação. Se houver algum caso similar no Brasil 
ao caso de Roraima, tudo bem; que se faça também.

O que eu acho é que, até para cumprir o que diz 
a Constituição, para eliminar essas desigualdades re-
gionais, essas injustiças com os Estados mais pobres, 
temos de encontrar medidas que sejam até desiguais, 
porque não se vai eliminar a desigualdade tratando 
igualmente o rico e o pobre, o desenvolvido e o não 
desenvolvido. Tem de haver medidas realmente que 
favoreçam, que beneficiem os Estados mais fracos. 
Neste caso do meu Estado, não é possível realmente 
acreditar que não haja a sensibilidade do Ministério de 
Minas e Energia e da Petrobras.

Portanto, quero reiterar aqui que vou fazer uma 
visita. Tenho uma audiência com o Ministro de Minas e 
Energia e com a Presidente da Petrobras. Vamos fazer 
todos os esforços para que realmente essa questão 
seja de vez solucionada, porque é lamentável. Pare-
ce até que nós temos de pagar, Senador Davim, um 
preço mais caro do que todo o mundo para ser bra-
sileiro. Quem mora em Roraima praticamente está 
nessa situação.

As estradas estão mal cuidadas. Já denunciei 
aqui, inclusive nesta semana, uma roubalheira no que 
tange à questão das rodovias, principalmente a BR-174.

Senadora Vanessa.

(Interrupção do som.)

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

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Portanto, se quiser, com pouca coisa, o Governo Fe-
deral fará com que o meu Estado realmente tenha um 
desenvolvimento melhor, mais justo. E eu tenho certeza 
de que a Presidente Dilma vai-se sensibilizar com essa 
questão, porque – vou dizer novamente aqui – o que se 
consome de combustível em Roraima, considerando 
o consumo nacional, é uma gota d’água no oceano.
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E não é possível, portanto, que o Governo bra-
sileiro não encontre uma maneira eficiente de nós 
termos a gasolina e o diesel, que hoje são contraban-
deados, legalizados, de maneira correta. E que todo 
mundo possa comprar um combustível mais barato, 
até para compensar os sofrimentos por que o meu 
Estado passou até bem recentemente e ainda vem 
passando, fora as ações deletérias de que tem sido 
vítima o povo roraimense.

Eu quero encerrar, Senadora Vanessa, pedindo 
a V. Exª a transcrição desse quadro demonstrativo dos 
valores do combustível na Venezuela e no Brasil, bem 

como a transcrição dos expedientes que já fiz às di-
versas autoridades brasileiras desde 2001.

Agora, recentemente, a Presidente Dilma retoma 
essa questão, essa luta que vou persistir diuturnamen-
te para ver resolvida.

Portanto, peço a transcrição desse material.

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

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I, §2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª, Senador 
Mozarildo Cavalcanti, pelo pronunciamento.

V. Exª será atendido na forma do Regimento. 
As tabelas e o pronunciamento serão devidamente 
publicados.

Convido agora, para fazer uso da palavra como 
inscrito pela Liderança do PR, o Senador Alfredo Nas-
cimento, do Estado do Amazonas.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (PR – AM. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta Va-
nessa, Srs. Senadores e Sras Senadoras, venho hoje à 
tribuna desta Casa propor um exercício a meus Pares. 
Imaginem que V. Exªs vivam em uma das dez capitais 
mais desenvolvidas do País, com 1,8 milhão de habi-
tantes e que essa capital seja reconhecida no Brasil e 
no mundo como o pulmão do Planeta. Imaginem ago-
ra que essa capital seja uma das doze cidades-sede 
dos jogos da Copa do Mundo de 2014, que abriga um 
polo industrial que gera quase quinhentos mil postos 
de trabalho diretos e indiretos e recordes de fatura-
mento. Agora, imaginem que V. Exªs passaram o fim de 
semana sem luz, imersos em um apagão inaceitável. 

Pois bem, que bom seria se estivéssemos apenas 
imaginando, mas falo de uma realidade nua e crua, que 
aborrece e prejudica os moradores da cidade de Ma-
naus. A nossa capital está, mais uma vez, às escuras.

Srª Presidente, Manaus amanheceu sem energia 
elétrica no último domingo, problema sem solução até 
este momento. Vários pontos da cidade ficaram sem 
luz desde a madrugada do dia dezoito e o desabas-
tecimento se estendeu por outras regiões da cidade 
na segunda-feira. 

Incompetentes na gestão do setor, os órgãos 
governamentais também se mostram incapazes de 
esclarecer o que aconteceu. Nem mesmo a justifica-
tiva apresentada no domingo, de que seria o rompi-
mento de um cabo para-raios de uma das estruturas 
de transmissão de energia, sobreviveu aos problemas 
apresentados na segunda-feira.

Agora a Eletrobras Amazonas Energia admite que 
desconhece as causas do apagão e que técnicos de 
sua equipe trabalham para restabelecer o fornecimento 
de energia. Eles também estão no escuro.

Eu me pergunto qual é a credibilidade dessa com-
panhia. Manaus tem sido vítima de blecautes sistemáti-
cos desde 2010. No ano passado, tivemos apagão em 
novembro e tivemos, já este ano, apagão de novo em 
janeiro. E nos últimos seis meses foram seis blecautes.

Em setembro passado, a Eletrobras Amazonas 
Energia anunciou investimento de R$700 milhões – 
repito: R$700 milhões – para melhorar a distribuição 

de energia e acabar com os blecautes na cidade de 
Manaus e em todo o Amazonas.

Acuado, o Governo prometeu apresentar solu-
ção definitiva para o abastecimento da capital, mas 
até agora o que se vê é a mais pura incompetência 
na gestão do setor e explicações evasivas para um 
problema inaceitável em uma cidade do porte e com 
as responsabilidades que tem a cidade de Manaus.

Em vez de se envergonharem, os responsáveis 
relativizam o problema, consolam a população, dizendo 
que pode acontecer em qualquer lugar. É um escárnio. 
Quem paga, Srªs e Srs. Senadores, é o cidadão, é o 
comerciante, é o empresário.

O desconforto do fim de semana não se restrin-
giu às casas dos moradores, mas agora também afe-
ta a atividade empresarial e comercial. Dirigentes do 
setor lojista de Manaus estimam que os dois dias de 
apagão, domingo e segunda-feira, tenham imposto um 
prejuízo de quase R$10,5 milhões. Dirigentes do setor 
industrial ainda fazem suas contas, mas afirmam que a 
perda é certa. Isso sem falar no prejuízo do comércio 
de alimentos e restaurantes. Isso tudo é um absurdo.

E não é só isso, Srª Presidenta. Vejamos o que 
aconteceu com o trânsito.

Para que se tenha uma ideia, semáforos de di-
versos pontos de Manaus ficaram desligados, tornan-
do ainda mais perigoso o tráfego intenso em nossa 
cidade. Isso sem falar das escolas, dos hospitais e de 
outros serviços essenciais.

Para que não haja dúvida do tamanho do absurdo, 
até mesmo o abastecimento de água ficou prejudicado 
ontem na capital.

Diversos bairros de Manaus passaram o dia sem 
água e a promessa era a de que o fornecimento pu-
desse ser restabelecido à noite.

O descaso é tão grande que a Eletrobras Ama-
zonas Energia foi multada dias atrás pelo Procon do 
Estado do Amazonas – todos sabem disso. O órgão 
de defesa do consumidor aplicou penalidades de R$3 
bilhões por causa do apagão registrado em novembro 
do ano passado. A empresa tem sido acionada por ci-
dadãos que já enjoaram de tanta enrolação.

É preciso que se dê uma basta a isso. Uma cida-
de do tamanho de Manaus não pode nem merece ser 
aviltada por tamanha incompetência e negligência. O 
Governo do Estado deve uma satisfação à população. 

(Interrupção do som.)

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Pois não, Senador Alfredo, pode 
continuar.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (PR – AM) – 
No mundo em que vivemos e com as responsabilida-

771ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



07468 Quarta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

des que assumimos, não é possível, não é aceitável 
sermos surpreendidos por problemas dessa natureza. 

Apagão não combina com a economia pujante 
que Manaus construiu. Apagão não combina com o 
destaque de que nossa capital desfruta no cenário 
internacional. Blecautes não combinam com os com-
promissos assumidos por uma cidade-sede da Copa 
do Mundo. Blecautes não podem ser impostos a uma 
população que trabalha e se dedica, diariamente, a 
fazer de Manaus o que ela é hoje. 

Srª Presidente, é imprescindível e inadiável que 
o Governo Federal junte forças com o Governo do Es-
tado para a solução desse problema. 

Melhorias no abastecimento de energia foram 
promessas de campanha da Presidenta Dilma Rous-
seff. Agora, o cidadão do Amazonas e de Manaus que 
lhe concederam seus votos e esperanças esperam que 
ela possa atender a esse apelo.

Eu conheço a força e o peso das decisões do Pa-
lácio do Planalto, sua capacidade de articular solução 
rápida e efetiva para os problemas. Que essa força que 
tem a Presidenta Dilma Rousseff se faça presente no 
Estado do Amazonas, para tirar nossa população so-
frida do escuro de uma vez por todas, em função do 
blecaute promovido pela incompetência dos órgãos 
do Governo Federal.

Muito obrigado, Srª Presidente.

Durante o discurso do Sr. Alfredo Nas-
cimento, a Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente 
de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Obrigado, Senador Alfredo Nascimento.

Tem a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin, 
do PCdoB do Amazonas, em permuta com o Senador 
Valdir Raupp.

A SRª. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Se-
nador Suplicy.

Srªs e Srs. Senadores, companheiros e compa-
nheiras, o assunto que me traz à tribuna no dia de hoje 
é exatamente o mesmo que trouxe aqui o Senador Al-
fredo Nascimento.

Aproveito este instante para falar também a res-
peito do grave problema de distribuição e de abasteci-
mento de energia elétrica que sofre a cidade de Manaus.

Quero não só lamentar, Senador Davim, mas, ao 
mesmo tempo, refletir sobre o drama que a população 
de Manaus – e aqui é bom que se registre -, a cidade 
que detém o sexto maior PIB do Brasil, o sexto maior 
Produto Interno Bruto do Brasil, está sofrendo.

Pegando os últimos quatro meses, o setor pro-
dutivo, a população, o comércio, todos suportaram os 
transtornos e os prejuízos impostos por nada mais 
nada menos que quatro blackouts. Somente neste ano, 
em janeiro, foram três; somente neste ano de 2012. O 
primeiro, salvo engano, no dia 6 de janeiro, quando a 
cidade passou um bom período da tarde sem energia 
elétrica. Àquela altura, a empresa de energia, a Amazo-
nas Energia, que é uma empresa pública, do Governo 
federal, visto que foi federalizada, alegou problemas 
meteorológicos, muita descarga elétrica, muita chuva, 
muitos trovões. Enfim, alegou isso.

No último domingo, como aqui já foi dito, a cida-
de de Manaus amanheceu às escuras. Alguns bairros 
da cidade registram que a luz teria ido embora às três 
horas da manhã; outros, a luz foi um pouco mais tarde 
embora, e retornou a partir de dez horas da manhã. Ou 
seja, uma boa parte dos bairros da cidade de Manaus 
ficou quase dez horas sem energia elétrica. Estima-se 
que a cidade inteira, todas as regiões, todos os bairros, 
toda a cidade de Manaus tenha ficado sem luz durante, 
no mínimo, quatro horas. Essa é a estimativa, no mí-
nimo quatro horas. Isso aconteceu no último domingo. 
Na segunda-feira, ontem, os problemas persistiram. 

Eu aqui quero mostrar a capa do caderno “Cida-
des” do jornal A Crítica, edição de ontem. A manchete 
é “Cidade sem luz pela segunda vez neste ano”. Isso 
foi publicado no jornal de segunda-feira. Cidade sem 
luz pela segunda vez só neste ano de 2012. 

E vamos ao jornal de hoje. A capa do jornal de 
hoje, o mesmo jornal A Crítica:

“Blecaute em série. A culpa é do apagão”
Isso foi a justificativa da empresa Amazonas 

Energia, em relação a falta de energia do dia de ontem:
“Diz a empresa Amazonas Energia que o blecaute 

de ontem, segunda-feira, teria sido conseqüência do 
apagão que Manaus sofreu no último domingo”.

Ai, diz mais a matéria: 
“Cansados consumidores apelam à Justiça e 

ganham”.
Ai o que diz o comércio:
“O comércio viveu uma segunda-feira sem ener-

gia, sem água e com graves e grandes prejuízos aos 
comerciantes”.

As justificativas do diretor:
“Um dos diretores da empresa Amazonas Energia 

justificou que a empresa não vem conseguindo atender 
o consumo na cidade de Manaus”.

A indústria:
“O presidente do Centro das Indústrias do Ama-

zonas, Dr. Wilson Périco, aponta a paralisação do Pólo 
Industrial de Manaus”.
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E aqui acabei de dizer, Manaus é a 6ª cidade 
em produção do País, nós abrigamos lá o maior pólo 
eletroeletrônico da América Latina. Mas somente nes-
te ano foram dois, poderemos até considerar três se 
falarmos do apagão, dos blecautes sofridos no dia de 
ontem, porque se vai embora a luz vai embora a água 
também, e as escolas não funcionam, as fábricas não 
funcionam e o comércio funciona muito precariamente.

Então, Sr. Presidente, eu quero dizer que nós 
não podemos mais conviver com isso. Diante desse 
fato, ontem mesmo, eu na cidade de Manaus e per-
corri algumas rádios da nossa cidade, fui à CBN, fui à 
Rede Bandeirantes de rádio e televisão e a mim não 
chegavam outras perguntas que não fossem relativas 
à energia, a essa instabilidade que a cidade de Ma-
naus já vive há anos. Saindo desses locais, me dirigi 
ao telefone na busca de falar com o Ministro Edison 
Lobão. Imediatamente conversei com o Ministro Edi-
son Lobão, e ficamos apenas de confirmar o encontro 
próximo nosso, do Amazonas, com ele próprio Ministro. 

Ontem, já com a noite avançada, o Ministro Lo-
bão retornou minha ligação novamente e acertamos 
o encontro para amanhã. Participará desse encontro 
também o Líder da Presidenta Dilma aqui no Senado, 
Senador Eduardo Braga, e estaremos com o Ministro 
Lobão.

Então, eu quero dizer que estou aqui na tribuna, 
primeiro, não fazendo uma denúncia porque isso foi 
matéria até do Jornal Nacional, o Brasil inteiro soube, 
infelizmente, se tivesse acontecido numa outra cida-
de, que não ficasse no Norte do Brasil, uma grande 
cidade do centro sul do País, talvez a reação fosse 
diferente porque, repito, não é a primeira vez, somen-
te neste ano é a segunda vez que a cidade toda fica 
sem energia elétrica, todos os segmentos sofrendo, 
inclusive a população. 

Se fosse em São Paulo, Senadora Marta, Sena-
dor Suplicy, certamente a reação seria outra, não seria 
uma reação tão passiva. 

Então, diante disso, penso que nós da Bancada, 
tanto eu, o Senador que acabou de falar, Alfredo Nas-
cimento, Senador Eduardo Braga, que foi governador 
por dois mandatos no nosso Estado, todos nós que 
apoiamos o Governo da Presidenta estamos dispos-
tos a ajudá-los, entretanto nós precisamos conhecer 
de forma mais profunda, o que quero dizer, e direi isso 
ao Ministro de Minas e Energia, é que não basta dizer 
que tem recursos. 

E o Governo Federal vem, através do Ministério 
de Minas de Energia, afirmando isso com frequência, 
dizendo que o Ministério dispõe, tem disponibilizado 
em torno de R$3,2 bilhões para serem investidos pela 
Eletrobrás na região Norte, dos quais mais de R$700 

milhões seriam utilizados exclusivamente para o sis-
tema de distribuição de energia elétrica. 

Aliás, isso nós vimos e ouvimos da própria Pre-
sidenta Dilma, logo que ela assumiu o Governo no 
início do ano passado. Estivemos com a Presidenta, 
o Governador Omar Aziz, o Senador Eduardo Braga e 
eu, antes do segundo turno das eleições, e dizíamos 
a ela quais as prioridades do Estado do Amazonas, e 
entre as prioridades estava exatamente a distribuição 
de energia elétrica na cidade de Manaus e no interior, 
e mostrávamos a urgência da melhoria da distribuição 
na cidade de Manaus. 

Fim da eleição, segundo turno, elege-se a Pre-
sidenta Dilma, voltamos com a Presidenta, o. Gover-
nador Omar, o Senador Eduardo e eu, e novamente 
falamos de nossas prioridades, Zona Franca, apenas 
duas, Zona Franca de Manaus e um sistema de energia 
mais seguro porque sem esse básico, que é energia 
elétrica, nós não conseguiremos avançar, de maneira 
nenhuma. Nenhum Estado, nenhuma região avança 
se não tiver energia elétrica. 

Eu aqui repito: não estou falando de qualquer ci-
dade, uma cidade que tem em torno de dois milhões 
de habitantes, se pegarmos apenas a cidade, fora os 
municípios que compõem a região metropolitana. Uma 
cidade que tem um pólo industrial com mais de 500 
fábricas e que emprega em torno de 120 mil trabalha-
dores, operários e operárias, diretamente. Pois é essa 
cidade que vem sofrendo com esse grave problema.

O que diremos ao Ministro: Sr. Ministro, dinheiro 
já vem sendo anunciado há muito tempo. Logo após o 
mês de janeiro, os diretores da Eletrobrás estiveram em 
Manaus em reunião com o Governador Omar Aziz. Lá 
esteve o Diretor da Eletrobrás que cuida da empresa 
federalizada no Estado do Amazonas, Dr. Marco Aurélio 
Madureira, juntamente com o Presidente da Eletrobrás, 
Dr. José da Costa Carvalho – aliás, ambos estão no 
meu Estado no dia de hoje, em Manaus. Amanhã, de-
verão aqui estar para participarem conosco da reunião, 
juntamente com o Ministro Lobão. Não dá mais para 
ouvirmos que tem dinheiro, que o plano já está feito e 
que está sendo aplicado. A cidade não suporta mais; 
o parque industrial não suporta mais; o comércio não 
suporta mais; a população não suporta mais. 

Vou sugerir, amanhã, Senador, se V. Exª permitir, 
que o Ministério de Minas e Energia, o Ministro Lobão, 
aceite que participe, junto com a equipe da Amazo-
nas Energia, um grupo de técnicos, de pessoas que 
representam a Universidade do Estado do Amazonas, 
a Universidade Federal do Amazonas, para acompa-
nhar de perto a execução das obras necessárias para 
que haja uma regularidade maior no abastecimento 
de energia elétrica na cidade de Manaus. Repito: não 
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agüentamos mais, a cidade não agüenta mais, Srs. 
Senadores. 

Estarei com o Ministro amanhã. Acredito que S. 
Exª apresente, amanhã mesmo, proposta para além 
daquela que já apresentou. Então, lamento muito ter 
de vir à tribuna para falar desse assunto, mas não 
poderia jamais – em decorrência dos problemas, dos 
prejuízos que nossa cidade vem sofrendo por conta 
disso – deixar de falar a respeito.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Vanessa Gra-
zziotin, o Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta 
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senadora Vanessa Grazziotin.

Com a palavra o Senador Paulo Davim, pela li-
derança do seu partido.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador) – Srª Presidenta, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, todos que nos assistem 
pela TV e nos ouvem pela rádio Senado, no domingo 
passado, 18 de março, o programa Fantástico da Rede 
Globo de televisão exibiu uma reportagem, realizada 
pelos jornalistas Eduardo Faustini e André Luiz Aze-
vedo, que estarreceu o Brasil. A matéria versou sobre 
as tentativas de corrupção em processos de licitação 
no hospital de pediatria da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro.

Durante dois meses, com o consentimento da Di-
reção Geral, o repórter se passou pelo gestor de com-
pras daquele hospital, e o que as câmeras gravaram 
mostraram uma realidade vergonhosa e repugnante. 
O que vimos foram tentativas de suborno, propostas 
de como burlar a lei, negociatas e pagamento de pro-
pinas para obter vantagens nas licitações.

Quatro empresas já habituadas a fornecer para 
o Governo Federal, dentre as quais três já estão sen-
do investigadas pelo Ministério Público por diferentes 
irregularidades, promoveram um verdadeiro festival 
de abordagens indecorosas na tentativa de subornar 
o falso gestor de compras. Os percentuais oferecidos 
giravam sempre entre 10% a 20% do valor dos contra-
tos. Alguns trechos da matéria mostram representantes, 
ou até mesmo os donos das empresas, chegando ao 
requinte de explicar como o pagamento poderia ser 
efetuado, em dinheiro vivo, na moeda que o “gestor” 
desejasse.

Utilizando-me do velho axioma que diz: “diante 
dos fatos não há argumentos”, quero relembrar que em 
maio do ano passado, propus um projeto de lei nesta 

Casa, que determina a classificação de crime hediondo 
o desvio de recursos ou patrimônios da saúde.

Meu projeto de lei propõe alteração na redação 
da Lei nº 8.072, de 1990, que trata desse tipo de crime, 
acrescentando-a dispositivo que passa a considerar 
também como crimes hediondos aqueles envolvendo 
patrimônio, bens, valores e recursos públicos desti-
nados à saúde.

A apropriação criminosa de recursos públicos – 
especialmente aqueles que deveriam servir ao contri-
buinte naquilo que lhe é mais precioso: sua saúde – é 
uma prática absolutamente inconcebível e inaceitável. 
Trata-se de um crime difuso e cruel praticado contra 
uma legião sem rosto. São Marias, Pedros e Josés co-
vardemente golpeados no sacrossanto direito de viver.

Acredito que cada vez que se configura negócios 
escusos utilizando-se recursos da saúde se contribui 
para a perpetuação da miséria, da desigualdade na 
consolidação dos direitos humanos, da mortalidade 
infantil, da mortalidade materna, da mortalidade no 
idoso ou de sequelas irreparáveis por tratamentos 
inconclusos ou não realizados por falta de recursos.

Não podemos mais nos colocar na condição de 
meros espectadores. Não podemos aceitar a brandu-
ra da legislação vigente, quando não permissiva, no 
tocante à execução de penas contra esse tipo de cri-
me. É chegada a hora da reação. Precisamos utilizar 
os instrumentos legais para estancar esta sangria de 
vidas. Portanto, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, peço 
a aprovação dessa matéria, para que a sociedade per-
ceba que o Congresso Nacional está atento aos cla-
mores populares e, sobretudo, solidário com os que 
sofrem e perecem relegados à própria sorte.

O que aconteceu no Rio de Janeiro não foi um 
caso isolado, mas apenas uma mostra do que acon-
tece nos demais Estados da Federação. Eu correria 
até o risco de dizer em todos os Municípios do Brasil, 
usando a saúde como moeda de troca, usando a saú-
de como fonte de enriquecimento ilícito e o Congresso 
Nacional e esta Casa não podem fechar os olhos, não 
podem cometer o pecado da omissão. Precisamos 
interpretar os clamores e os gemidos, sociedade que 
pede imediata providência para que tenhamos uma 
saúde pública digna, universal e ao alcance de todos 
os brasileiros e brasileiras. 

Era só isso, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Paulo Davim.

REQUERIMENTO

Em aditamento ao Requerimento nº 226, de 
2011, que criou a Comissão Parlamentar de Inquérito 
composta por sete titulares e cinco suplentes, destina-
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da a investigar, no prazo de 120 dias, o tráfico nacio-
nal e internacional de pessoas no Brasil, suas causas, 
consequências, rotas e responsáveis, no período de 
2003 e 2011, compreendido na vigência da Convenção 
de Palermo, aditado pelo Requerimento nº 995, de 

2011, requeremos que seja prorrogado seu prazo de 
funcionamento até dia 30 de junho de 2012 e que sua 
previsão de gastos seja acrescida em R$200.000,00 
(duzentos mil reais).

É o seguinte o requerimento na íntegra:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento lido contém subscritores em 
número suficiente para a prorrogação solicitada, em 
termos do art. 152 do Regimento Interno.

Será publicado para que produza os devidos 
efeitos.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com a palavra o Senador Pedro Simon, como 
orador inscrito.

Pois não, Senador,
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– Srª Presidente, peço a minha inscrição para uma co-
municação inadiável.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não. Comunicação inadiável. V. Exª será o 
próximo, logo após o Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente, Srs. Senadores, estava o seu colega 
de bancada na presidência e eu estava trazendo um 
discurso que eu acho muito importante e que eu ia ler 
desta tribuna, mas com a rigidez de V. Exª eu vou pedir 
a transcrição deste discurso e vou falar de improviso, 
senão eu teria de terminar o discurso pela metade.

O que eu digo neste pronunciamento é a impor-
tância que dou ao que a TV Globo, no Fantástico e 
ontem no Jornal Nacional, veiculou em reportagem 
feita. É demais a importância da imprensa hoje, o que 
ela pode executar.

A nossa luta para restabelecer a democracia só 
avançou para valer quando os jovens foram às ruas, 
mas os jovens foram às ruas quando a imprensa co-
meçou a aceitar a nossa campanha. Tem sido assim 
ao longo do tempo. A ficha limpa ou ficha suja, como 

quiserem, só deu certo porque a imprensa adotou a 
campanha, deu cobertura à OAB, à CNBB e à mocidade.

Essa reportagem eu a considero excepcional, o 
trabalho feito pela TV Globo em termos de desmasca-
rar um escândalo, como foi feito, de deixar um assunto 
completo, de A a Z, sinceramente, é nota dez.

Sou favorável a uma comissão de inquérito; em-
bora, com toda sinceridade, ultimamente, tenho rejeita-
do comissões parlamentares de inquérito, porque elas 
não reduzem a nada. Há muito tempo que perdemos 
a responsabilidade, a credibilidade. E nas últimas co-
missões de inquérito são feitos acordos: tu não bota 
os meus podres para fora; eu não boto os teus; e não 
se apura nada.

Na CPI dos cartões corporativos, nada com o 
PSDB, nada com o PT; na CPI das ONGs, nada com 
o PSDB; nada com o PT. Nada. Agora, o que a Globo 
fez... Eu tenho medo de que, se a gente esperar, for à 
comissão de inquérito e levar essa questão adiante, 
a conclusão de tudo que está aí, é capaz de o diretor 
do hospital ser demitido e o jornalista ir para a cadeia, 
porque o resto...

Já estão dizendo: mas é um absurdo! Como é que 
o diretor do hospital deixou o cidadão entrar e como 
é que esse cidadão se sentou como se fosse dirigen-
te de compras e fez toda aquela simulação? Fez – e 
eu acho que fez certo –, como também o juiz de São 
Paulo, quando simulou que o delegado de polícia ia 
se vender para o dono do banco, e o dono do banco 
mandou entregar um milhão para ele e ele recebeu.

O Presidente do Supremo, na época, mandou 
processar o juiz de direito. Mandou o processo para o 
Conselho Superior da Magistratura para processar o 
juiz. Por isso é que eu digo – e está aqui no pronuncia-
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mento, que peço a sua transcrição nos anais: a Presi-
dente Dilma tem se notabilizado pela sua seriedade, 
pela busca de dar conteúdo sério ao seu governo. 
Esse é um caso que deixou claro, deixou nu, como 
funciona na saúde.

E os levantamentos feitos dizem que a corrupção 
no Brasil envolve cerca de R$100 bilhões. Cem bilhões 
de reais! Com a saúde a gente não gasta oitenta. Ima-
ginaram os senhores se a Presidente Dilma iniciar uma 
campanha no sentido da moralização da ética nesse 
setor? Que belo trabalho ela pode estar fazendo!

Senador Requião.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – 

Em primeiro lugar, Senador Simon, quero, desde já, 
me comprometer a assinar uma CPI que está sendo 
proposta sobre a questão da saúde, deixando bem 
claro que não é uma CPI contra o Governo da Presi-
denta Dilma, porque essa prática dos participantes de 
concorrências, dessas quadrilhas organizadas, é uma 
prática que existe há décadas no Brasil. Não se pode 
pretender atingir o Governo da Presidenta Dilma ou 
do Presidente Lula com uma comissão parlamentar 
de inquérito, mas ela deve servir para por cobro nesse 
processo. Quando assumi o Governo do Paraná pela 
primeira vez, eu resolvi estabelecer o pregão eletrônico 
para compras da saúde. Senador Simon, compras feitas 
pelo meu governo chegaram a ser 80% mais baratas 
dos que as feitas pelo governo que me antecedeu, que 
fazia a venda picada, através das pequenas licitações, 
ou delegava as licitações às prefeituras, que faziam 
com o comércio local. Faziam com esse esquema que 
o Fantástico, em boa hora, denunciou. Mas, eu quero 
ir além disso. No meu segundo governo, eu criei um 
programa que se chamava Trator Solidário. Através da 
nossa agência de fomento, numa parceria com o Ban-
co do Brasil, nós financiávamos para os agricultores a 
compra de tratores e garantíamos a equivalência em 
milho, ao invés de colocar juros em cima da dívida, 
porque o milho é o cereal mais estável da economia 
brasileira, e o agricultor, plantando um alqueire ou dois 
de milho, sabe que com isso pode pagar a sua presta-
ção ou, em determinadas circunstâncias, até o trator, 
se for um pequeno trator. Fiz uma licitação para com-
pra de quatro ou cinco mil tratores e fiz um registro de 
preço. Se eu deixasse o agricultor comprar o trator na 
revendedora do seu Município, ele seria seguramente 
explorado. Eu fiz um registro de preço. Quem compra 
o trator é o agricultor, nós dávamos o financiamento; 
mas o financiamento só poderia ser feito se o preço 
do trator correspondesse ao registro de preço. Logo 
mais adiante, o Governo Federal montou um programa 
semelhante ao meu, mas, em vez de fazer um registro 
nacional de preços, fez um acordo com a Anfavea, com 

as montadoras. E pasme V. Exª, Senador Pedro Simon, 
o trator da Anfavea custava cerca de 30% mais caro 
que o trator comercializado pelo Governo do Paraná. E 
me diziam que eram duas coisas diferentes, que eles 
não precisavam fazer o registro de preço numa licita-
ção nacional, e não precisavam porque tinham feito um 
acordo com a Anfavea, e quem comprava o trator e se 
responsabilizava pelo pagamento era o agricultor. De 
certa forma, é mais ou menos numa escala em que 
não existe corrupção, mas o favorecimento num setor 
da economia, à custa do agricultor, o que aconteceu 
nessa comprovação, nessa simulação do Fantástico. E 
cá entre nós não vai levar ninguém à cadeia porque o 
crime não houve, foi uma provocação de um grupo de 
pessoas, organizado pela Rede Globo e pelo Faustini, 
esse competentíssimo repórter do Fantástico.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – O 
que acontece é que a simulação foi à perfeição do 
que existe.

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – 
Mas mostrou, expôs de forma definitiva. Então essa 
comissão parlamentar de inquérito, que não vai agre-
dir o Governo da Presidenta Dilma, vai-nos ajudar a 
estabelecer controles, registro de preço, a proibição 
de que qualquer compra feita por uma prefeitura seja 
feita num valor superior ao do registro de preço e à pu-
blicação dos preços num cadastro nacional. Acho que 
vale a pena a CPI, assim como acho extremamente 
interessante a sua posição ao ocupar a tribuna neste 
momento, Senador.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu 
não tenho nenhuma dúvida, eu também assino a CPI. 
Estou querendo apenas dizer que não acredito em 
nada que a CPI possa fazer. E acredito que a Presi-
dente Dilma não precisa esperar CPI para tomar pro-
vidência – é aí aonde quero chegar. A reportagem do 
Fantástico é tão completa, é tão clara, é tão clara que 
o Governo pode tomar uma série de medidas a partir 
dela. Isso que V. Exª está dizendo, ficou demonstrada 
ali a clareza das empresas. São cinco que se reúnem, 
as cinco entram em todas as concorrências, mas das 
cinco uma já entra com o preço especial de cinquenta 
e outra entra com sessenta, setenta, oitenta...

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – A 
reportagem esclarece o que a CPI poderia.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ...e 
cada uma esclarece o que acontece. As providências 
devem ser tomadas. E a Presidente Dilma tem con-
dições de fazer isso, precisa fazer isso. Não pode se 
resumir... 

Claro que algumas providências já foram toma-
das. Determinou que as cinco empresas que a Globo 
noticiou estão com os contratos suspensos. Correto. As 
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empresas estão dizendo que os funcionários que apa-
receram na Globo estão demitidos, não vão trabalhar 
mais. Tudo correto. Mas não é por aí. O que aconteceu 
ali é um retrato do que está acontecendo no Brasil. E 
a Presidente Dilma deve tomar algumas providências, 
independente da CPI. Independente da CPI!

Eu acho que chegou o momento exato. Ali foi a 
demonstração clara do ponto a que nós chegamos 
com relação à corrupção e à imoralidade. Aliás, como 
disse aquela senhora – cá entre nós, mulherzinha de-
bochada aquela; de todas, a que mais me irritou foi 
aquela mulher: “É da ética nossa. A nossa ética...”. 
Quer dizer, a ética dos vigaristas é de tantos por cen-
to. E todo mundo cumpre. É como o negócio da máfia: 
palavra é palavra.

Eu felicito a Rede Globo. Eu felicito o jornalismo 
investigativo brasileiro. Estou até com inveja – já en-
cerro, Srª Presidente –, porque eles fazem aquilo que 
o Senado já fez. Lá na CPI dos Corruptores, lá na CPI 
dos Anões do Orçamento, lá na CPI do Impeachment,
esta Casa fez isso. Na CPI de V. Exª, do sistema fi-
nanceiro, esta Casa fez isso. Agora, a imprensa está 
fazendo. Que bom!

Mas, de modo especial, Presidenta, que V. Exª 
tome uma atitude. Tome uma atitude. Esse era um 
assunto que, inclusive, poderia V. Exª falar à Nação.

Obrigado, querida Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR PEDRO SIMON

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores: eu não sou jornalista, mas 
por dever de ofício sou um consumidor compulsivo da 
produção jornalística. Então, embora nunca tenha me 
envolvido, em profundidade, com a grade de matérias 
da Faculdade de Comunicação Social, creio que pos-
so, pelo menos, me habilitar na avaliação do modo de 
fazer jornal no Brasil, nestes últimos tempos.

Eu não tenho dúvida de que seria outra a história 
política recente do Brasil, não fosse a ação da mídia. As 
Comissões Parlamentares de Inquérito, por exemplo, 
não atingiriam o estágio que todos nós conhecemos, 
não fosse a integração dos jornalistas com os parla-
mentares, na investigação dos fatos que levaram, por 
exemplo, ao impeachment de um presidente da Re-
pública e à cassação de parlamentares envolvidos em 
falcatruas no Orçamento da União. 

Entretanto, as CPIs perderam o foco. Transforma-
ram-se em instrumentos de barganha política. Muitas 
vezes, de chantagem. Até mesmo porque o “vidro” tem 
sido um material muito utilizado ultimamente, na cons-
trução dos telhados políticos. Portanto, onde situação 

e oposição têm telhado de vidro, ninguém se habilita a 
atirar a primeira pedra. Foi assim na CPI dos Cartões 
Corporativos, das Organizações Não-Governamentais, 
da Petrobrás, e tantas outras. Vigora o tal de “eu não 
investigo os teus, não investigas os meus”. 

Chegou-se à triste constatação de que a insta-
lação de uma CPI, premeditadamente, serviria para 
distribuir indevidos atestados de idoneidade. Como 
se sabe, uma CPI que não investiga é pior que uma 
não instalada. 

No campo institucional, ganhou papel fundamen-
tal o trabalho louvável do Ministério Público e da Polí-
cia Federal no combate à corrupção. O País assistiu, 
nos últimos tempos, a um desfile de Operações com 
nomes dos mais criativos e que atingiu, em cheio, o 
que é, para mim, a maior causa de tantos desvios de 
recursos públicos: a impunidade. 

Fora do campo institucional público, não há como 
deixar de reconhecer o papel da imprensa. No lugar 
do inquérito, a investigação. Ainda que como sinôni-
mos, a imprensa não tem o poder constitucional dos 
parlamentares, que se revestem do Poder de juízes 
de instrução, quando integrantes das Comissões Par-
lamentares de Inquérito. Mas a imprensa é chamada 
de “quarto poder”, obviamente por sua capacidade 
de mobilização das massas populares no sentido de 
que as instituições públicas cumpram o seu papel. A 
imprensa, portanto, é, hoje, mais que o “olho do cida-
dão”. Ela é um instrumento dos mais importantes para 
alterar o quadro político brasileiro, sabidamente em um 
momento de fragilidade na sua credibilidade popular. 

Eu creio que o jornalismo investigativo ganhou 
destaque exatamente nos tempos de maior efetivida-
de das Comissões Parlamentares de Inquérito. E vice-
-versa. Como já disse, sem a imprensa, as CPIs teriam 
outros, e piores, desfechos.

Não há como negar, também, que o jornalismo 
investigativo teve, nestes últimos tempos, os seus 
momentos de entressafra. Pautas pré-determinadas, 
interesses embutidos na busca da notícia, pouca ou 
nenhuma seriedade na divulgação de fatos que, não 
confirmados depois, causaram danos irreversíveis a 
pessoas e grupos.

Não se pode negar, ainda, que, principalmente 
nas TVs, a sanha por índices de audiência tem pau-
tado o noticiário, que se preocupa, prioritariamen-
te, com matérias que causam comoção passível de 
“novelização”. Contada em capítulos que tendem a 
deixar, nas nossas salas, infelizmente, um gostinho 
de “quero mais”, embora se abomine o fato noticiado. 
Essa comoção promove a indignação somente até o 
momento em que a mídia percebe declínios de audi-
ência. Depois, as mesmas comoção e indignação se 
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arquivam nas prateleiras da emissora e na consciência 
dos telespectadores 

Mas matérias como a de domingo último, no pro-
grama Fantástico da Rede Globo, traz de volta a es-
perança de que a imprensa pode ser o melhor veículo 
para nos conduzir à tão sonhada ética na política. Eu já 
disse, reiteradas vezes, que nada se pode esperar de 
alteração no nosso modo de fazer política, a partir de 
decisões de dentro para fora do quadro institucional. 
A imprensa pode atuar, portanto, em dois campos: na 
investigação propriamente dita e na mobilização po-
pular para que se altere o quadro político. 

A tal matéria nada mais é do que a comprovação 
daquilo que já está, há muito tempo, no coração e nas 
mentes da população: a necrose do serviço público 
decorrente do câncer da corrupção.

Não se sabe, exatamente, o quanto é desviado 
de dinheiro público, no Brasil. Nem se saberia, talvez 
porque a corrupção não deixa rastros e, portanto, não 
permite estatísticas. A ética é torturada de morte nos 
bastidores, como se viu na matéria da Rede Globo. 

Entretanto, à medida que a corrupção passa a ser 
considerada “normal”, como se viu, ela mesma fabrica 
possíveis mecanismos de quantificação. Percentuais, 
por exemplo. Já ganhou destaque, em outros momen-
tos, a figura tétrica dos tais “quinzinhos”, derivados dos 
15% que se diz cobrar pela liberação dos recursos. 
Parece ser este o percentual mais usual, como se viu 
na reportagem. 

De posse desses percentuais, a estimativa última 
mostra um número muito próximo dos R$ 100 bilhões 
anuais. Suponhamos que essas estatísticas também 
estejam superfaturadas e imaginemos que se desvia, 
anualmente, no Brasil, algo como R$ 80 bilhões. 

Não podemos esquecer, de início, que essa verda-
deira montanha de dinheiro vem do suor do brasileiro, 
enxugado pelos impostos cada vez mais sufocantes. 
Não podemos esquecer, também, que esse dinhei-
ro é o mesmo que falta na cordilheira de problemas 
que esse mesmo brasileiro sofre na falta de serviços 
públicos, causadora do analfabetismo, da dor, da in-
segurança, do desemprego e da fome. Causadora da 
notícia que gera comoção e índices de audiência e de 
tantas outras que permanecem longe das câmeras e 
das nossas retinas. 

É bom lembrar que o Brasil espera gastar, neste 
ano, algo como R$ 80 bilhões em recursos orçamen-
tários na Saúde. Ora, então, para cada real do orça-
mento da União em Saúde, é desviado outro real, pelos 
ralos da corrupção em geral. Seria possível, portanto, 
dobrar o que se gasta em saúde pública se acabás-
semos com a corrupção. 

Acontece que, pelo noticiário pelo menos, a Saúde 
é o campo mais minado por essa mesma corrupção. 
Destes R$ 80 bilhões, quanto seria roubado? Outros 
15%? Ou mais? Significa que, se acabássemos com a 
corrupção, seria possível mais que dobrar os serviços 
de saúde à disposição dos brasileiros. 

Mas e o que se perde com a má gestão? Bem, 
se continuarmos a discussão, poderíamos dizer que 
todos os brasileiros poderiam ter uma saúde pública 
muito longe dos verdadeiros campos de guerra que 
observamos, hoje, nos hospitais públicos brasileiros, 
principalmente nos grandes centros urbanos. 

Se muitos empresários já incorporaram a corrup-
ção no seu campo do passivo, isto é, se já consideram 
a propina como um custo, imaginemos, nos mesmos 
termos, ainda que erroneamente, o gasto público como 
um “negócio”. Por uma questão didática e de gestão, 
apenas. Então, não vejo atividade mais “lucrativa” do 
que o combate à corrupção. 

Uma possível meta de diminuir em 20%, por 
exemplo, na corrupção, resultaria, pelos nossos mes-
mos cálculos, em R$ 16 bilhões a mais no dinheiro 
disponível para gastar com serviços públicos. Sejamos 
mais radicais: 50% a menos na corrupção, como meta. 
A metade: 50% a menos na roubalheira. Isso significa-
ria um “retorno” de R$ 40 bilhões. 

Ora, esse montante é 4 vezes o total do lucro do 
Bradesco, ou do Itaú/Unibanco, ou do Banco do Brasil, 
no ano passado! Pois, o lucro anual de qualquer um 
desses mesmos bancos, entre os maiores em todo 
o planeta, é um décimo do que se estima desviar de 
dinheiro do trabalhador, no Brasil! Existiria, portanto, 
atividade mais “lucrativa” que o combate à corrupção? 

Com a palavra, a nossa Presidenta da Repúbli-
ca, considerada, muito a propósito, pela competência 
como “gestora”. Que tal, Presidenta, para um início de 
conversa, um “quinzinho” a menos na corrupção? Os 
brasileiros “lucrariam”, para ser gasto na educação, na 
saúde, na segurança, o equivalente a mais de um ano 
de lucro do Bradesco! 

Que tal dobrar essa mesma meta, no ano que 
vem? 30%! O lucro do Bradesco mais o do Itaú/Uniban-
co! 45% em 2014! Os lucros somados do Bradesco, do 
Itaú/Unibanco, mais o do Banco do Brasil! Bem, mas 
em 2014 tem Copa do Mundo no Brasil! Aí, dirão mui-
tos, haja capacidade de gestão da nossa Presidenta!

E o trem-bala? E o Pré-sal? 
Bem, evidentemente, falo de percentuais e nú-

meros que, certamente, devem causar indignação 
em todos os brasileiros. O ideal é que não tivéssemos 
qualquer desvio de recursos tão suados e tão neces-
sários! É o remédio para a dor, que anda tão em falta 
nos hospitais. São, ainda, os milhões de brasileiros que 
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mal conseguem desenhar o próprio nome. É a violência 
tão crescente que está transformando as nossas cida-
des em verdadeiros campos de guerra não declarada! 

O Fantástico deu visibilidade a um problema que 
se esconde nos bastidores. E que, já se sabe, eles 
existem! Então, o campo de combate à corrupção será, 
exatamente, nos bastidores! Como fez o jornalista! E o 
jornalista pode tanto ser o ganhador do Prêmio Esso 
de Jornalismo, como ser condenado por exercício ile-
gal de função pública! 

O jornalista mostrou mais que a corrupção: ele 
colocou a nu o quanto estamos longe, de dentro para 
fora, de um nível mínimo necessário e urgente de in-
vestigação dos desvios de recursos públicos. 

Não me nego a assinar uma CPI para investigar 
desvios de recursos na Saúde. Mas primeiro, eu temo 
que, aos moldes das últimas experiências, uma CPI 
ou não investigue a contento, o que seria o pior dos 
mundos, ou se transforme em meros embates de telha-
dos de vidro. Isso, principalmente em um ano eleitoral. 
Segundo e principalmente: o Governo já tem todos os 
instrumentos possíveis para investigar e punir. Basta 
uma decisão política neste sentido. 

Já temos, repito, a Polícia Federal e o Ministério 
Público, que têm demonstrado capacidade de inves-
tigação e de punição. A Controladoria Geral da União 
também tem dado mostras de que tem vontade e ca-
pacidade técnica para combater a corrupção. O Poder 
Judiciário também deu passos largos, ultimamente, 
neste mesmo sentido. Quem sabe, até, seja o próprio 
Poder Legislativo o que ande mais a reboque nesta 
mesma luta. 

A Presidenta tem dado sinais evidentes de que 
deseja combater o malfeito. Acho que a matéria do 
Fantástico, ao causar tamanha indignação, pode se 
constituir na energia necessária para que a Presidenta 
tome todas as medidas necessárias e, ainda que tar-
dias, para que a ética seja a essência no tratamento 
do recurso público.

Eu tenho certeza de que o Congresso pode con-
tribuir, em muito, na construção desta nossa melhor 
história. A vitória não virá enquanto a Presidenta con-
tinuar refém de barganhas políticas para que sejam 
aprovadas, aqui, matérias que a nossa consciência 
julgue como de vital importância para o País. Barga-
nha que gera corrupção. 

De nada adiantará a ribalta de uma CPI contra 
a corrupção, se ela se pratique nos próprios bastido-
res do Congresso, via troca de favores para indicar o 
apadrinhado ou para liberar a emenda que se sabe, 
de antemão, será superfaturada. 

Os corruptos falaram em “ética do mercado”. “É 
assim que se faz”, disse um. “É normal”, disse outro. 

Não pode haver “ética do mercado”, ou “ética do Go-
verno”. Ética, ou há, ou não há. Ética dispensa adjeti-
vos. Ética não pode se constituir, também, em um mero 
substantivo abstrato. 

Ética, que me perdoem até mesmo os autores 
dos nossos melhores dicionários, tem que ser um 
substantivo concreto. 

Com a ação, portanto, a Presidenta da República. 
Senhora Presidenta Dilma Rousseff: a Senhora 

pode entrar para a história! Que história? A história que 
a Senhora mesma tanto contribuiu para construir, nos 
tempos em que a política era manipulada em bastidores 
muito mais sombrios! Onde não entrava, nem mesmo, 
jornalista travestido de agente público.

Era o que eu tinha a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Pedro Simon. V. Exª será 
atendido na forma do Regimento.

Com a palavra o Senador Requião, para uma 
comunicação inadiável.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
dor.) – Em primeiro lugar, Presidenta Marta Suplicy, eu 
concordo com o Senador Pedro Simon. Se o Governo 
tomar as providências, de um ponto de vista geral, a 
CPI necessária se transforma, automaticamente, numa 
CPI desnecessária. Então, com a palavra o Governo 
Federal, porque as medidas para impedir que isso 
aconteça são conhecidas, já foram experimentadas em 
diversos Estados, e basta que o Governo as tome, que 
a CPI se torna absolutamente desnecessária.

No entanto, a comunicação que eu desejo fazer 
tem outro sentido. 

Há algum tempo, Presidenta, eu li no Google 
que o ex-Governador do Paraná, Jaime Lerner, havia 
sido condenado a três anos e seis meses de cadeia 
por um desmando na concessão de um pedágio para 
um grupo de concessionárias – se não me engano, 
Caminhos do Paraná.

Dias depois, em uma entrevista que eu dava, eu 
que sempre combatia o pedágio, citei esse fato. En-
traram com um processo de danos morais contra mim.

Voltei a procurar no Google e havia desapareci-
do a notícia. Mas, posteriormente, a sentença foi pro-
latada, e o Governador Jaime Lerner foi condenado, 
em primeira instância, pelos erros ou ilegalidades da 
concessão do pedágio da Lapa, da região da Lapa, em 
Curitiba, a três anos e seis meses de cadeia.

Posteriormente, o Governador recorreu ao STJ, 
e o STJ confirmou a condenação de três anos e seis 
meses de cadeia. Como o ex-Governador tem mais de 
70 anos, ele não está cumprindo pena em prisão; está 
aproveitando alguns benefícios da sua provecta idade.
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Eu juntei esses documentos no processo que 
movia o Governador, através dos seus advogados 
contra mim, mostrando que realmente ele havia sido 
condenado em primeira e segunda instância e que 
eu havia lido no Google uma antecipação, um vaza-
mento, provável, da sentença, que foi corrigido pelo 
Google posteriormente, mas que a condenação tinha 
sido exatamente aquela de três anos e seis meses, 
confirmada pelo STJ.

Hoje, pela manhã, advogados do meu escritório 
em Curitiba me telefonam dizendo que uma juíza de 
primeira instância me condenou a pagar R$30 mil ao 
Governador Jaime Lerner, condenado a três anos e 
seis meses de cadeia, porque eu havia antecipado a 
notícia da sentença.

É este “samba do crioulo doido” que tem que 
acabar no Brasil.

Na tribuna, na segunda-feira, eu me referi a uma 
tese do Prof. René Ariel Dotti de que administradores 
públicos têm que gozar da imunidade quando defendem 
o Erário e quando denunciam e pedem a apuração de 
um desmando qualquer.

Eu estou sendo bombardeado pelo Judiciário do 
Paraná. Como governador, denunciei inúmeros crimes 
contra o Erário. Os processos, alguns deles movidos 
pelo Ministério Público depois da minha denúncia, não 
andam. Em alguns, sete ou oito anos depois, não hou-
ve nem a citação dos responsáveis. 

Mas os juízes insistem em dizer que o Governa-
dor Roberto Requião deve ser condenado porque ele 
não podia ter chamado um ladrão de ladrão antes de 
ele ser condenado em instância final.

E eu tenho agora que recorrer, gastar com ad-
vogados, para tentar evitar o pagamento de R$30 
milhões ao Sr. Jaime Lerner por ter dito que ele tinha 
sido condenado, o que posteriormente aconteceu, a 
três anos e seis meses de cadeia, condenação con-
firmada pelo STJ.

É uma situação simplesmente terrível. 

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Mas há uma inversão. É a Justiça a serviço do crime.

E, com a sua tolerância, quero repetir o que te-
nho dito muitas vezes.

Imaginem vocês que qualquer um aqui deste 
plenário presenciasse um trombadinha arrancando a 
bolsa de uma senhora numa praça de Brasília, num
ponto de ônibus, num shopping center, e imediata-
mente gritasse “pega ladrão!”. Ele estaria correndo o 
risco de ser condenado a pagar indenização por danos 
morais ao suposto ladrão pelo fato de o ladrão não ter 
sido ainda condenado. Vocês vejam o tipo de absurdo.

Agora isso está acabando com a poupança de 
70 anos da minha vida. E é uma chantagem a que sou 
submetido pela Justiça do Paraná e é uma chantagem 
contra todas as pessoas que queiram defender o Erário 
e denunciem desmandos de pessoas que, como diria 
a nossa Presidenta Dilma, cometem malfeitos contra 
o interesse público.

Fica aqui o registro da minha indignação. O Lerner 
está condenado, e eu condenado a pagar uma indeni-
zação por danos morais por ter dito, um pouco antes de 
a sentença ser prolatada, por ter lido a sentença que 
devia ter vazado no Google, por ter publicamente dito 
que ele tinha sido condenado, o que posteriormente 
aconteceu em primeira e segunda instância.

Fica o meu protesto e o pedido de atenção ao Se-
nado da República para nós tratarmos desta questão de 
uma forma mais séria, concedendo imunidade a quem 
defende o Erário, a quem denuncia ladrão neste País.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – É um caso no mínimo estranho, Senador Requião. 
Eu nunca havia escutado algo semelhante.

Com a palavra, a Senador Angela Portela, como 
oradora inscrita.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
dora.) – Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, Srs. 
Senadores, Srª Senadora, nós estamos aqui hoje, 
nesta tribuna, falando sobre saúde pública, sobre os 
últimos acontecimentos divulgados pela mídia e que 
causaram grande impacto na população.

Eu gostaria também de destacar a importância 
da sessão solene que ocorreu ontem, aqui no Senado 
Federal, sobre a Campanha da Fraternidade, organi-
zada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), que trata do tema “Fraternidade e Saúde Pú-
blica”, oferecendo à sociedade uma reflexão sobre o 
lema “Que a saúde se difunda sobre a terra”.

Queria parabenizar o Senado Federal por agendar 
essa sessão especial em comemoração ao lançamento 
desta que é a 49ª Campanha da Fraternidade da CNBB.

Lançada sempre na quarta-feira de Cinzas, a 
Campanha da Fraternidade se realiza durante o perí-
odo da Quaresma, tempo em que a liturgia da Igreja 
católica convida os seus fiéis e a sociedade a se pre-
pararem para a Páscoa.

Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, Srªs e 
Srs. Senadores, estou feliz com este tema da Campa-
nha da Fraternidade, mas não posso deixar de trazer 
aqui no plenário a nossa revolta e o sentimento de in-
dignação, de milhões de brasileiros com o escândalo 
de propina na área de saúde pública, denunciado no 
último domingo no programa Fantástico, que está a 
repercutir em toda a sociedade. Estamos todos indig-
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nados. Trago principalmente a indignação daqueles que 
perambulam pelas filas dos postos de saúde, clínicas 
e hospitais públicos e até perdem a vida por falta de 
atendimento digno, adequado e em tempo hábil que 
lhes poupe seu bem mais precioso: a vida.

O que estamos vendo pela imprensa, desde do-
mingo à noite, é uma aula de desonestidade e cinismo 
que exige uma posição imediata dos Poderes consti-
tuídos. Protagonizada por empresários desonestos, a 
negociata feita com dinheiro destinado à saúde pública 
mostra, claramente, como são conduzidas as licitações 
irregulares. É a mostra de um dos caminhos por onde 
passa o dinheiro público, que todos nós, contribuin-
tes, pagamos.

Enquanto estes senhores assaltam os cofres 
públicos sem uma única dor de consciência, sem um 
único sentimento de humanidade, centenas de mulhe-
res grávidas, crianças, adolescentes e idosos morrem 
em filas de hospitais, em postos de saúde ou em leitos 
de hospitais desestruturados País afora. 

O Governo da Presidenta Dilma Rousseff está 
tomando medidas diante de tamanha aberração, e a 
Polícia Federal já está agindo. 

Mas eu gostaria de voltar a falar sobre a Cam-
panha da Fraternidade, essa prática religiosa que a 
CNBB realiza há quase meio século. Destaco a rele-
vância do objetivo da Campanha da Fraternidade, que 
é despertar a solidariedade de seus fiéis e de toda a 
sociedade para um problema que envolve a Nação, 
buscando caminhos e apontando soluções.

Neste sentido, ao longo de sua história, a Igreja 
Católica já abordou questões que estão no dia a dia 
das pessoas; muitas delas, polêmicas, mas todas de 
interesse público.

Entre as questões já tratadas pela CNBB, pode-
mos citar: a fome (1985), o conflito fundiário (1986), 
o menor carente (1987), os meios de comunicação 
(1989), o desemprego (1999), as conseqüências das 
drogas (2001), a defesa da vida (2008) e a água no 
planeta (2011).

Como vemos, os assuntos são diversos e vão 
desde o direito à vida digna até a questão ambiental, 
passando, evidentemente, por temas mais teológicos 
e filosóficos. Sem sombra de dúvidas, temas que nos 
dizem respeito, como legisladores e representantes 
do povo brasileiro.

Este ano, ao focar na temática saúde pública, a 
Igreja Católica reafirma sua preocupação com um as-
sunto muito caro a todos os cidadãos.

Concedo um aparte ao Senador Paulo Davim.
O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Serei breve, 

Senadora, para não tomar muito seu tempo. Não pode-
ria deixar de aparteá-la pelo brilhante pronunciamento 

que faz, até por que a Campanha da Fraternidade, que 
teve início em, 1962, por D. Eugênio de Araújo Sales, 
todo esse movimento, começou em Natal. De lá para 
cá, a Campanha da Fraternidade vem crescendo e 
sensibilizando não só os membros da Igreja Católica, 
mas também os de outras igrejas. Na última década, 
principalmente, os temas têm sido voltados para as 
questões sociais ou questões ambientais. O tema es-
colhido pela CNBB este ano é um tema importante. É 
absolutamente necessária essa reflexão, essa discus-
são que versa sobre a saúde pública. Todas as refle-
xões, toda essa preocupação, toda a sensibilização 
que a Campanha da Fraternidade faz na sociedade 
brasileira são extremamente necessárias para que a 
gente faça o enfrentamento dos graves problemas da 
saúde pública do Brasil. Quero parabenizá-la pela ini-
ciativa desse pronunciamento. Muito obrigado.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Obrigada, Senador Paulo Davim.

Passo a palavra, agora, ao Senador Mozarildo 
Cavalcanti, os dois muito comprometidos com a saúde 
pública do nosso País.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Até 
por força da profissão. Senadora Angela, ontem tive 
oportunidade de falar tanto na sessão de homenagem 
à Campanha da Fraternidade da CNBB, com o tema 
“Fraternidade e Saúde Pública”, como no horário do 
expediente sobre a reportagem do Fantástico. É uma 
coisa que a gente vem aqui denunciando permanen-
temente. Com essa Campanha da Fraternidade, como 
eu disse, devíamos agora aproveitar e mobilizar todos 
os setores da sociedade, todos indistintamente, para 
combater, primeiro que tudo, o grande mal da saú-
de, que é a corrupção; segundo mal da saúde: a má 
administração. Então é preciso haver capacitação de 
quem administra e fiscalização permanente. Foi pre-
ciso sair uma reportagem no Fantástico para escan-
dalizar mais porque a toda hora há um escândalo na 
saúde pública. É preciso, sim, como diz V. Exª, que 
a Presidente Dilma haja muito rápido nesta questão, 
como é o estilo dela. E veja bem, todos os temas são 
importantes, mas, depois do dom maior que nós temos 
dado por Deus, que é a vida, vem a saúde. Vida sem 
saúde não permite que nós façamos as outras coisas. 
Então, quero cumprimentá-la pelo pronunciamento e 
dizer que façamos um grande mutirão para que apro-
veitemos esse choque que toda nação está vivendo 
para encontrarmos caminhos rápidos e a aprovação 
de uma legislação, que eu gostaria de chamar de Es-
tatuto da Saúde, para que nós pudéssemos por fim a 
essa roubalheira na saúde, que se vê em todas as es-
feras, federal, estadual e municipal. Parabéns e conte 
conosco nessa luta para moralizar a saúde neste País.
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A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti.

Não posso deixar de registrar a sua luta, nesses 
anos todos, aqui no Senado Federal, em prol da saúde 
pública, em nível federal, estadual e municipal. Sempre 
olhei com bons olhos e testemunhei, Senador Moza-
rildo, a sua dedicação, a sua luta contra a corrupção 
de um modo geral e, agora, de modo especial, a cor-
rupção na área de saúde.

Então, quero parabenizá-lo pelo pronunciamen-
to de ontem, que tive a oportunidade de assistir pela 
TV Senado, um pronunciamento muito oportuno, um 
pronunciamento muito rico e que demonstra o seu 
conhecimento e o seu comprometimento, sem dúvida 
nenhuma, com os mais pobres, que são aqueles que 
mais precisam de uma saúde eficiente, de um SUS 
de qualidade e com boa gestão. Gostaria, pois, aqui, 
de parabenizá-lo.

Para dar continuidade ao meu discurso, quero di-
zer que, nesse contesto todo, é lícito admitir que, nos 
últimos anos, as condições da saúde pública brasileira 
têm mudado muito, graças às ações e investimentos 
do Governo Federal voltados a amenizar os inúmeros 
problemas existentes nesta área e que afetam direta-
mente a grande maioria da população de nosso País.

No que toca à saúde pública, é sabido que esta 
expressão motiva questionamentos diversos e acalo-
rados. Fala-se de saúde pública como sendo saúde 
coletiva, medicina social, medicina preventiva e me-
dicina comunitária.

Em que pesem discussões e conceitos teóricos 
sobre este tema, a verdade é que, ao falar sobre tal 
assunto numa campanha religiosa, que já tem o re-
conhecimento de toda a sociedade, a Igreja Católica 
vem emitir uma única mensagem: a de que a saúde 
pública é um direito humano, portanto, inerente a todos 
os seres humanos.

A mensagem da Igreja Católica se baseia, em 
primeiro plano, em seus princípios cristãos. Todavia, 
vale ressaltar, neste momento, e por esta tribuna, que 
a mensagem religiosa de que a saúde pública é um 
direito humano inerente a todos é também um direito 
constitucional.

Como bem dispõe nossa Carta Magna, em seu 
art. 196: “A saúde é direito de todos e dever do Esta-
do, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Como podemos constatar, temos leis que as-
seguram a todos o direito à saúde pública. Mas, em 
que pesem avanços na legislação e aumentos nos 
investimentos federais, ainda assim, Srs. Senadores, 

os problemas verificados na saúde pública dão rele-
vância à pauta oferecida pela Campanha da Fraterni-
dade da CNBB.

São problemas que envolvem questões como 
classe social, gênero, raça/etnia e grau de escolaridade. 
Daí, os vergonhosos casos de mortes desnecessárias, 
que vemos acontecer todos os dias em portas de hos-
pitais e postos de saúde. São casos em que a morte 
seria evitada não fosse a precarização das condições 
dos hospitais públicos, não fosse a falta de leitos e até 
de equipamentos essenciais à vida dos pacientes e 
não fosse a falta de...

(Interrupção do som.)

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Para encerrar, Srª Presidente.

Como cristã, comungo da opinião dos líderes 
da Igreja Católica de que a saúde é um dom de Deus 
e que, enquanto tal, “é um direito a ser preservado e 
conquistado”.

Como cidadã, parabenizo a Igreja Católica, que, 
falando para milhões de fiéis, chama toda a sociedade, 
incluídos aí os poderes constituídos, a se envolver em 
ações que busquem soluções para os graves problemas 
existentes na saúde pública em nosso País.

Como política, penso que, neste momento de 
indignação nacional, é chegada a hora de cada um 
fazer a sua parte: o Governo, como vem fazendo, in-
vestigando os desmandos; o Poder Judiciário punindo 
os malfeitos; a sociedade fiscalizando as administra-
ções e seus dirigentes.

Era isso, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senadora Angela Portela.
Comungo com V. Exª que é muito adequado o 

tema escolhido pela Campanha da Fraternidade des-
te ano. A saúde realmente merece toda essa atenção.

Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente Senadora Marta Suplicy, Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores, gostaria de, primeiro, tendo em conta 
o pronunciamento do Senador Pedro Simon, dizer que 
é muito importante, para que nós possamos prevenir, 
evitar os problemas tão grandes nas áreas de contra-
tação, de licitações, votarmos logo aqui o PLC 32, que 
justamente prevê a utilização do pregão eletrônico e 
de formas as mais transparentes possíveis que justa-
mente poderão prevenir os desvios de procedimentos, 
tais como os que foram detectados pela equipe de jor-
nalismo da Rede Globo e que foram registrados aqui, 
nesta tarde, pelo Senador Pedro Simon.
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Inclusive já fiz um apelo aos líderes, tanto ao Se-
nador Romero Jucá como ao Senador Eduardo Braga, 
para que logo possamos votar o Projeto de Lei que 
atualiza a Lei 8.666, cujo parecer foi dado, em 1993, 
pela relatoria de V. Exª, que eu me lembre. Desde 
1993, quando foi promulgada a Lei 8.666, surgiram to-
dos esses procedimentos de utilização da Internet, de 
pregão eletrônico etc. Portanto, a 8.666 deve ter uma 
atualização a partir dos instrumentos tecnológicos hoje 
disponíveis. Então cumprimento V. Exª e quero aqui 
transmitir esse apelo ao Senado Federal.

Gostaria, nesta tarde, Srª Presidente, de reque-
rer inserção em Ata de voto de pesar pelo falecimento 
ocorrido na última sexta-feira, 16 de março, do extraor-
dinário geógrafo e pesquisador Aziz Nacib Ab’Saber aos 
87 anos, vítima de ataque cardíaco, em sua residência 
em Cotia, São Paulo; bem como a apresentação de 
condolências à sua esposa, Cléa Musfeldt, seus cinco 
filhos – Jussara, Janaína, Tales Afonso, Alexandre e 
Carim –, seis netos e um bisneto.

Aziz Ab’Saber nasceu em São Luiz do Paraitinga, 
em 24 de outubro de 1924. Desenvolveu, ao longo de 
extensa carreira, centenas de pesquisas e tratados de 
relevância internacional nas áreas de ecologia, biologia 
evolutiva, fitogeografia, geologia, arqueologia e geografia.

Foi Presidente de honra, Presidente e Conselheiro 
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, 
e Professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 
Ab’Saber foi autor de mais de trezentos trabalhos aca-
dêmicos e considerado referência da geografia. Era 
membro da Academia Brasileira de Ciências. Desen-
volveu trabalhos no Instituto de Estudos Avançados da 
USP até a véspera de seu falecimento.

O acadêmico era um grande entusiasta de que 
os jovens viajassem para conhecer o Brasil e, assim, 
pudessem tomar decisões sobre questões nacionais. 
A primeira atividade de Ab’Saber como aluno da Uni-
versidade de São Paulo foi uma excursão que passou 
por Sorocaba, Itu, Salto, Campinas e retornou a São 
Paulo em 1940. Ab’Saber afirmava que, a partir da-
quela viagem, decidiu ser geógrafo.

Poucos dias antes de morrer, Ab’Saber entregou 
o úítimo capítulo de seu livro Leituras Indispensáveis,
no qual tece comentários sobre artigos que conside-
rava excelentes para a formação humana dos jovens. 
Nele Aziz faz uma homenagem ao trabalho dos primei-
ros geógrafos no interior do Brasil, como José Veríssimo 
da Costa Pereira e Carlos Miguel, e às primeiras expedi-
ções de Cândido Mariano da Silva Rondon, o Marechal 
Rondon (1865 a 1958). O terceiro volume do livro será 
lançado na reunião anual da SBPC, que ocorre em julho, 
em São Luís, do Maranhão. Na véspera do seu faleci-Na véspera do seu faleci-

mento, segundo sua esposa Cléa, havia acabado de 
concluir a biografia de outro grande geógrafo brasileiro 
Aroldo de Azevedo.

Suas pesquisas sobre a Amazônia foram fun-
damentais para o que se convencionou chamar de A
Teoria dos Refúgios e Redutos. Segundo essa teoria, 
durante a última glaciação, a Amazônia teria se redu-
zido a pequenas reservas.

Aziz foi consultor ambiental do Partido dos Tra-
balhadores, tornando-se próximo ao Presidente Lula. 
Nos últimos anos, no entanto, passou a tecer críticas 
à postura do Governo Federal em relação ao meio am-
biente, mas sempre mantendo a sua independência, 
a sua altivez, a sua assertividade.

Na última quinta-feira, 15 de março, Aziz visitou 
a sede da SBPC em São Paulo. “Em um gesto de des-
pedida, mesmo involuntariamente, entregou à Secre-
taria da SBPC sua obra consolidada de 1946 a 2010 
em um DVD para ser encaminhada a amigos e cole-
gas da Universidade e ao maior número de pessoas”, 
destacou a SBPC em nota.

Quero inclusive mostrar essa obra fantástica, a obra 
de Aziz Nacib Ab’Saber que foi editada pela Beca e teve o 
patrocínio da Petrobras. O Diretor de Exploração e Produ-
ção da Petrobras, Guilherme de Oliveira Estrella, aqui diz:

“A Petrobras se sente honrada quando 
participa da divulgação da obra de brasileiros 
que dedicam a sua vida para o progresso do 
nosso País. É o caso deste livro, que apresenta 
a obra acadêmica completa do Geógrafo Aziz 
Nacib Ab’Saber”.

Nesse livro está justamente o DVD que condensa 
toda a obra de Aziz Nacib Ab’Saber.

É importante destacar que o próprio Guilherme 
de Oliveira Estrella menciona que “a Petrobras deve 
o seu êxito nas atividades exploratórias aos mesmos 
princípios e se norteia pela política empresarial com-
prometida com o treinamento contínuo, com programas 
de pós-graduação, com a integração na comunidade 
científica, acadêmica e industrial”.

Ele menciona que Ab’Saber, cientista renomado, 
quando entrevistado, disse: “Parto do princípio de que 
as pessoas precisam entender o que é cultura, para 
depois entender o que ciência. A pesquisa agrega co-
nhecimento. A cultura alimenta a ciência e acelera os 
processos evolutivos das sociedades”.

Fez isso quando, na primeira metade da dé-
cada de 80, participou do grupo de especialistas na 
formulação da estratégia de exploração e produção 
da província petrolífera de Urucu, no meio da floresta 
amazônica, uma iniciativa pioneira que talvez continue 
sendo o melhor exemplo no mundo de como conciliar o 
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aproveitamento de um bem material com a preservação 
ambiental e inclusão socioeconômica da produção local.

Segundo Helena Nader, Presidente da SBPC e 
membro da Coordenação da Área de Biologia da Fa-
pesp, apesar da aposentadoria, Ab’Saber não deixou de 
se manter em plena atividade acadêmica e intelectual e 
costumava ir à sede da SBPC duas vezes por semana.

“O Prof. Ab’Saber foi mais que um grande 
pesquisador, foi um grande homem, com uma 
trajetória marcada pela coerência. Não temia 
discordar, jamais cedia a pressões e lutava pelo 
que acreditava. Esses valores não se limitavam 
à atuação como cientista e geógrafo: ele lutou a 
vida inteira pelos valores éticos da democracia. 
Foi um mestre completo, que tratava com a mes-
ma simplicidade os indivíduos mais titulados e 
as pessoas mais humildes [disse Helena Nader].

Eu gostaria, Srª Presidenta, de aqui ler um poema 
do Prof. Aziz Ab’Saber, que considero muito bonito, que re-
lembra o seu tempo de menino em São Luiz do Paraitinga:

“Ecos do Sino Grande 
Ainda oiço. Trago na memória.
Na noite de São Luiz
Escuto ainda
As badaladas arrastadas
Do sino grande
Da matriz.
Coisa rara: tivemos que sair 
Minha mãe, minha madrinha e eu 
Para arejar o pequeno lussef 
Que estava com tosse comprida.
Ruas desertas. Escuridão
Barro e chuvinha
Cheiro do mato vindo da outra banda
Do rio.
No alto do morro
O cruzeiro iluminado que meu pai,
Poeta introvertido,
Mandou iluminar.
Primeiras elétricas luzes,
Que antecediam
O pontilhado imenso que
marcava as luzes do universo.
Saudades de menino
Entes queridos.
Lembranças sentidas.
E, para completar
As badaladas arrastadas do sino grande
Que saudades, Deus meu!”

Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, queria aqui 
dizer do carinho extraordinário dos estudantes, professores 
e de todos os colegas de Aziz Ab’Saber quando, na Univer-

sidade de São Paulo, no Instituto de Geografia, no prédio 
da Administração de Filosofia, onde todos os seus amigos, 
admiradores e jovens se reuniram para realizar a despedida 
e quão bonito foi também no Cemitério da Paz, quando, ao 
lado de sua esposa, de seus filhos, todos prestaram uma 
homenagem a este homem que por sua assertividade 
e conduta ética, moral se tornou um exemplo fantásti-
co. Ele que gostava de levar os livros às comunidade 
mais carentes para formar bibliotecas e estimular as 
crianças, os jovens, a lerem todos os livros. 

Eu peço, Srª Presidenta, que possa ser transcrito, 
na íntegra, todo o meu requerimento, inclusive as partes 
tão belas que falam de sua memória, de quando o seu 
pai o levou ali de São Luiz do Paraitinga com cavalos e 
eles na cesta para conhecer toda a Serra da Mantiquei-
ra e, depois, o litoral norte de São Paulo, em Ubatuba, 
onde ele foi desenvolvendo o seu amor pela natureza 
por ser esse extraordinário geógrafo e cientista. 

Viva o Prof. Aziz Nacib Ab’Saber! Certo dia o le-
vei para conversar com a Ministra Marina Silva, e ele 
ali disse algumas divergências e tudo, e ela o ouviu 
com muito carinho. Mas ele sempre quis dizer, fosse 
ao Presidente Lula, a Ministra Marina Silva, ...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora 
do microfone.) –Ministra Izabella, tudo o que ele pen-
sava, com muito amor pelo Brasil.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)

REQUERIMENTO Nº 

Requeiro, nos termos do art. 218, inciso VII, e art. 
221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, inserção em ata de voto de pesar pelo falecimen-
to ocorrido na última sexta-feira, dia 16 de março, do 
geógrafo e pesquisador, Aziz Nacib Ab’Saber, aos 87 
anos, vítima de ataque cardíaco, em sua residência 
em Cotia, São Paulo; bem como a apresentação de 
condolências à sua esposa, Cléa Musfeldt, seus cinco 
filhos – Jussara, Janaína, Tales Afonso, Alexandre e 
Carim – seis netos e um bisneto.

Justificação

Aziz Nacib Ab’Saber nasceu em São Luis do 
Paraitinga, em 24 de outubro de 1924. Desenvolveu 
ao longo de extensa carreira centenas de pesquisas 
e tratados de relevância internacional nas áreas de 
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ecologia, biologia evolutiva, fitogeografia, geologia 
arqueologia e geografia.

Foi presidente de honra, presidente e conselheiro 
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) e professor emérito da Faculdade de Filoso-
fia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 
São Paulo (USP). Ab’Saber foi autor de mais de 300 
trabalhos acadêmicos e considerado referência da 
geografia. Era membro da Academia Brasileira de Ci-
ências. Desenvolveu trabalhos no Instituto de Estudos 
Avançados da USP até a véspera de seu falecimento.

O acadêmico era um grande entusiasta de que 
os jovens viajassem para conhecer o Brasil e, assim, 
pudessem tomar decisões sobre questões nacionais. 
A primeira atividade de Ab’Saber como aluno da Uni-
versidade de São Paulo foi uma excursão que passou 
por Sorocaba, Itu, Salto, Campinas e retomou a São 
Paulo, em 1940. Ab’Saber afirmava que, a partir da-
quela viagem, decidiu ser geógrafo.

Poucos dias antes, de morrer Ab’Saber entregou 
o último capítulo de seu livro, “Leituras indispensáveis”, 
no qual tece comentários sobre artigos que considerava 
excelentes para a formação humana dos jovens. Nele 
Aziz faz uma homenagem ao trabalho dos primeiros 
geógrafos no interior do Brasil, como José Veríssimo 
da Costa Pereira e Carlos Miguel, e às primeiras expe-
dições de Candido Mariano da Silva Rondon, o Mare-
chal Rondon (1865 a 1958). O terceiro volume do livro 
será lançado na reunião anual da SBPC que ocorre em 
julho em São Luís, do Maranhão. Na véspera do seu 
falecimento, segundo sua esposa Cléa, havia acabado 
de concluir a biografia de Aroldo de Azevedo.

Suas pesquisas sobre a Amazônia foram fun-
damentais para o que se convencionou chamar de a 
“Teoria dos Refúgios e Redutos”. Segundo essa teoria, 
durante a última glaciação, a Amazônia teria se redu-
zido a pequenas reservas.

Aziz também foi consultor ambiental do Partido 
dos Trabalhadores (PT), tornando-se próximo ao ex-
-presidente Lula. Nos últimos anos, no entanto, passou 
a criticar a postura do Governo Federal em relação ao 
meio ambiente.

Na última quinta-feira, 15/03, Aziz visitou a sede 
da SBPC, em São Paulo. “Em um gesto de despedida, 
mesmo involuntariamente, ele entregou à secretaria 
da SBPC sua obra consolidada, de 1946 a 2010, em 
um DVD, para ser encaminhada a amigos, colegas da 
universidade e ao maior número de pessoas”, desta-
cou a SBPC em nota.

Segundo Helena Nader, presidente da SBPC e 
membro da Coordenação de Área de Biologia da FA-
PESP, apesar da aposentadoria, Ab’Saber não deixou 
de se manter em plena atividade acadêmica e intelec-

tual e costumava ir à sede da SBPC duas vezes por 
semana.

“O professor Ab’Saber foi mais que um grande 
pesquisador, foi um grande homem, com uma trajetória 
marcada pela coerência. Não temia discordar, jamais 
cedia a pressões e lutava pelo que acreditava. Esses 
valores não se limitavam à atuação como cientista e 
geógrafo: ele lutou a vida inteira pelos valores éticos 
da democracia. Foi um mestre completo, que tratava 
com a mesma simplicidade os indivíduos mais titula-
dos e as pessoas mais humildes”, disse Helena Nader.

Outra característica especial de Ab’Saber, de 
acordo com Nader era a preocupação em jamais perder 
o contato com os jovens. Na reunião anual da SBPC 
de 2011, em Goiânia, sua conferência teve público 
recorde, formado especialmente por estudantes inte-
ressados em ouvir e ver o mestre de perto.

Ab’Saber chegou a distribuir autógrafos na oca-
sião. “Dificilmente encontramos um grande cientista 
que ainda dedica seu tempo a jovens. O professor Aziz 
se entusiasmava com essa interlocução”, disse Nader.

O MST também homenageou o geógrafo, afir-
mando em nota, que o movimento perdia um grande 
amigo e colaborador. “O povo brasileiro perdeu um dos 
seus mais brilhantes estudiosos da área ambiental e 
da geografia de nosso território.”

“O professor Aziz influenciou a formação de duas 
gerações de geógrafos, botânicos, zoólogos e ecólo-
gos brasileiros. Poucos são os cientistas com tamanho 
impacto na criação e amadurecimento do pensamento 
científico em sua área de atuação, o que dizer de um 
pesquisador que extrapolou os muros da academia e 
se transformou em uma referência para toda socieda-
de”, disse Carlos Alfredo Joly, coordenador do BIO-
TA-FAPESP e diretor do Departamento de Políticas 
e Programas Temáticos da Secretaria de Políticas e 
Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Minis-
tério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Ab’Saber era um importante crítico do projeto de 
reforma do Código Florestal brasileiro, em tramitação 
no Congresso Nacional. O cientista defendia a criação 
de um Código de Biodiversidade para contemplar a 
preservação das espécies animais e vegetais em to-
dos os biomas brasileiros.

Ao longo da carreira, Ab’Saber recebeu diversos 
prêmios como o Prêmio Jabuti em Ciências Humanas 
(1997 e 2005), e em Ciências Exatas (2007); o Prê-
mio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tecno-
logia (1999), concedido pelo Ministério da Ciência e 
Tecnologia; a Medalha de Grão-Cruz em Ciências da 
Terra pela Academia Brasileira de Ciências; e o Prê-
mio UNESCO para Ciência e Meio Ambiente (2001).
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Cynara Menezes, jornalista da Revista Carta 
Capital e que fez um livro sobre ele para a editora 
Record, lamentando a morte deste grande professor 
e geógrafo, escreveu:

Se há algo bom de verdade nesta profis-
são de jornalista é ter a oportunidade de co-
nhecer gente sábia. Eu posso dizer que tive a 
honra de conhecer alguns sábios ao longo da 
minha carreira. Um deles morreu hoje, aos 87 
anos, mansamente, em sua casa em Cotia (SP): 
o geógrafo Aziz Ab’Saber. O Brasil perde um 
grande intelectual e um ser humano maravilhoso.

De olhos fechados, o professor ia lem-
brando e, não raro, se emocionando, com os 
relatos que vinham do passado, de muito an-
tes de ele nascer, na aldeia do Líbano de onde 
partira seu pai, Nacib, em direção ao Brasil. 
Era tão vivida e colorida a narrativa de Aziz 
Ab’Saber que me transportava até suas me-
mórias: o mercado no Líbano; a feira em São 
Luiz do Paraitinga, cidade em que o professor 
nasceu; as excursões de campo, já na USP, 
com os mestres franceses que formaram a 
primeira geração de “Uspianos” e que ele tan-
to admirava: Pierre Monbeig, Roger Bastide, 
Jean Tricart, Roger Dion, André de Cailleux, 
Jean Dresch, Louis Papi.

Aprendi muito com o professor. O prin-
cipal, para mim, foi descobrir que havia poe-
sia na geografia. Nunca vou esquecer a linda 
expressão que usava para definir a paisagem 
montanhosa de sua terra natal, São Luiz: “mar 
de morros”. Inesquecível também a viagem a 
cavalo que me contou ter feito, pequenino, den-
tro do jacá (cesto de vime), pela serra do Mar, 
descendo até o litoral, em Ubatuba. Toda vez 
que vou á praia em São Paulo e percebo como 
é úmida a mata atlântica, lembro do professor 
Aziz contando dos “pinguinhos” que caíam no 
cesto de suas lembranças de menino e que, 
ele, curioso, se esforçava para entender, por 
entre as tramas do jacá.

Sempre que eu ligava para sua casa, mal 
ouvia eu dizer “alô!” e o professor Aziz res-
pondia: “Cynara! Minha amiga”. As amizades 
são assim, não importa quantos anos se tem 
de onde se vem, onde se nasce. As almas se 
reconhecem. Vou sentir saudades, professor. 
Se existe Paraíso, espero que tenha vista para 
o mar de morros.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamen-
tou a morte do geógrafo Aziz Ab’Saber. Em nota, Lula 

afirma que o professor da Universidade de São Paulo 
“foi, sem dúvida, um dos maiores geógrafos que o Bra-
sil já teve”, e lembrou as caravanas que Ab’Saber fez 
ao seu lado pelo país durante o mandato de Fernando 
Coligi– de Mello (1990-1992), quando Lula estabele-
ceu o que ele mesmo intitulou “governo paralelo” para 
fazer oposição ao recém-empossado presidente. Ainda 
segundo a nota assinada por Lula e pela ex-primeira-
-dama Marisa Letícia: “Sua presença sempre ativa, 
critica e opinativa foi fundamental e ajudou a construir 
muitas das políticas públicas brasileiras”.

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, 
também divulgou nota de pesar: “O geógrafo Aziz 
Ab’Saber, [...] deixou uma obra importante em diversas 
áreas das ciências humanas, utilizando-a em prol da 
proteção do meio ambiente. É com grande pesar que 
transmito os sentimentos às comunidades acadêmica 
e científica e a todos os seus familiares, admiradores 
e amigos”.

Rute Andrade, secretária-geral da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), disse 
que o Brasil perde mais que um pesquisador. “Ele fazia 
um casamento muito bem sucedido do lado científico 
com o lado humanista. A mesma intensidade que ele 
tinha de preocupação com o conhecimento, ele tinha 
com a população, principalmente com os chamados 
excluídos”, apontou.

Rute, que é bióloga ligada ao Instituto Butantã, 
teve contato com Ab’Saber desde a pós-graduação, 
antes de trabalhar com ele na própria SBPC. A princi-
pal contribuição do cientista, segundo ela, foi catalogar 
a geografia e a vegetação de todo o Pais. “Ele era a 
pessoa que mais conhecia a geografia brasileira. Ele 
descreveu os biomas brasileiros de forma bastante 
didática”, afirmou a pesquisadora, que destacou o tra-
balho que Ab’Saber fez na Amazônia e na Caatinga.

De acordo com José Bueno Pontes, de 75 anos, 
ex-aluno, Aziz mostrava que tudo tinha uma explicação, 
uma razão de ser. “Ele era um grande conhecedor da 
natureza brasileira e tinha muita capacidade de co-
municação, os alunos gostavam muito das aulas dele, 
principalmente as de campo. Ele era genial, mostrava 
tudo o que a gente estava observando, interpretava, 
a gente aprendia muita coisa”, contou.

Aziz recebeu o titulo de Professor Honoris Causa 
da Universidade Estadual Paulista (Unesp) por indica-
ção da geógrafa Magda Adelaide Lombardo, professora 
da Unesp de Rio Claro. “Aziz foi um geógrafo que co-
nheceu o Brasil e todos os seus rincões, um entusiasta 
da geografia. Sugeriu o tombamento da Serra do Mar 
e por causa dele temos a Mata Atlântica preservada. 
Até o final da sua vida continuou produzindo muito e 
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nos deixa um legado eterno para os alunos e profes-
sores de geografia”, afirmou Magda.

Para Paulo Adario, diretor da campanha Amazo-
nia do Greenpeace, “Aziz Ab’Saber é uma das raízes 
da ciência ambiental e da crescente consciência no 
Brasil da fundamental necessidade de proteger nossas 
florestas e nossa biodiversidade”.

Para o geógrafo Manoel Fernandes, professor da 
USP “O Aziz influenciou tanto quem era da geografia 
física quanto da geografia humana. Ele fez a geografia 
conversar com todas as outras áreas do conhecimento”. 
Na avaliação de Fernandes, Ab’Saber era um geólogo 
completo, um “explorador disposto a conhecer luga-
res”, assim como um grande professor. “A coisa que 
eu mais gostava nele era o modo poético que ele tinha 
para falar de coisas complexas”, lembrou Fernandes.

Aqui passo a ler uma poesia escrita pelo Profes-
sor Aziz Ab’Saber:

Ecos do Sino Grande (Aziz Ab’Saber)

Ainda oiço. Trago na memória. Na noite 
de São Luiz

Escuto ainda
As badaladas arrastadas
Do sino grande
Da matriz.
Coisa rara: tivemos que sair Minha mãe, 

minha madrinha e eu Para arejar o pequeno 
lussef

Que estava com tosse comprida.
Ruas desertas. Escuridão
Barro e chuvinha
Cheiro do mato vindo da outra banda
Do rio.
No alto do morro
O cruzeiro iluminado que meu pai,
Poeta introvertido,
Mandou iluminar.
Primeiras elétricas luzes,
Que antecediam
O pontilhado imenso que
marcava as luzes do universo.
Saudades de menino
Entes queridos.
Lembranças sentidas.
E, para completar
As badaladas arrastadas do sino grande 

Que saudades, Deus meu!
Sala das Sessões, 20 de março de 2012. – Se-

nador Eduardo Suplicy.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Tem pessoas...

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Srª Pre-
sidente, pela ordem. É para registrar um requerimento 
que estou encaminhando à Mesa.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – É o requerimento a respeito de Aziz Ab’Saber? 
Um momento. 

Tem um requerimento que o Senador Suplicy re-
quisitou para um voto de pesar pelo falecimento ocor-
rido, na última sexta-feira, do geógrafo e pesquisador 
Aziz Ab’Saber, aos 87 anos, vítima de ataque cardíaco 
em suas residência, em Cotia, São Paulo, assim como 
apresentação de condolências a sua esposa, Cléa 
Musfeldt, seus filhos, Jussara, Janaína, Tales Afonso, 
Alexandre e Carin, seis netos e um bisneto.

O requerimento já tem número, é o 164, Sena-
dor Suplicy. 

É o seguinte o Requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 164, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 218, inciso VII, e art. 
221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, inserção em ata de voto de pesar pelo falecimen-
to ocorrido na última sexta-feira, dia 16 de março, do 
geógrafo e pesquisador, Aziz Nacib Ab’Saber, aos 87 
anos, vítima der ataque cardíaco, em sua residência 
em Cotia, São Paulo; bem como a apresentação de 
condolências à sua esposa, Cléa Musfeldt, seus cinco 
filhos – Jussara, Janaína, Tales Afonso, Alexandre e 
Carim – seis netos e um bisneto.

Justificação

Aziz Nacib Ab’Saber nasceu em São Luís do 
Paraitinga, em 24 de outubro de 1924. Desenvolveu 
ao longo de extensa carreira centenas de pesquisas 
e tratados de relevância internacional nas áreas de 
ecologia, biologia evolutiva, fitogeografia, geologia, 
arqueologia e geografia.

Foi presidente de honra, presidente e conselheiro 
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) e professor emérito da Faculdade de Filoso-
fia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 
São Paulo (USP). Ab’Saber foi autor de mais de 300 
trabalhos acadêmicos e considerado referência da 
geografia. Era membro da Academia Brasileira de Ci-
ências. Desenvolveu trabalhos no Instituto de Estudos 
Avançados da USP até a véspera de seu falecimento.

O acadêmico era um grande entusiasta de que 
os jovens viajassem para conhecer o Brasil e, assim, 
pudessem tomar decisões sobre questões nacionais. 
A primeira atividade de Ab’Saber como aluno da Uni-
versidade de São Paulo foi uma excursão que passou 
por Sorocaba, Itu, Salto, Campinas e retornou a São 
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Paulo, em 1940. Ab’Saber afirmava que, a partir da-
quela viagem, decidiu ser geógrafo.

Poucos dias antes, de morrer Ab’Saber entregou 
o último capítulo de seu livro, “Leituras indispensáveis”, 
no qual tece comentários sobre artigos que considerava 
excelentes para a formação humana dos jovens. Nele 
Aziz faz uma homenagem ao trabalho dos primeiros 
geógrafos no interior do Brasil, como José Veríssimo 
da Costa Pereira e Carlos Miguel, e às primeiras expe-
dições de Candido Mariano da Silva Rondon, o Mare-
chal Rondon (1865 a 1958). O terceiro volume do livro 
será lançado na reunião anual da SBPC que ocorre em 
julho em São Luís, do Maranhão. Na véspera do seu 
falecimento, segundo sua esposa Cléa, havia acabado 
de concluir a biografia de Aroldo de Azevedo.

Suas pesquisas sobre a Amazônia foram fun-
damentais para o que se convencionou chamar de a 
“Teoria dos Refúgios e Redutos”. Segundo essa teoria, 
durante a última glaciação, a Amazônia teria se redu-
zido a pequenas reservas.

Aziz também foi consultor ambiental do Partido 
dos Trabalhadores (PT), tornando-se próximo ao ex-
-presidente Lula. Nos últimos anos, no entanto, passou 
a criticar a postura do Governo Federal em relação ao 
meio ambiente.

Na última quinta-feira, 15/03, Aziz visitou a sede 
da SBPC, em São Paulo. “Em um gesto de despedida, 
mesmo involuntariamente, ele entregou à secretaria 
da SBPC sua obra consolidada, de 1946 a 2010, em 
um DVD, para ser encaminhada a amigos, colegas da 
universidade e ao maior número de pessoas”, desta-
cou a SBPC em nota.

Segundo Helena Nader, presidente da SBPC e 
membro da Coordenação de Área de Biologia da FA-
PESP, apesar da aposentadoria, Ab’Saber não deixou 
de se manter em plena atividade acadêmica e intelec-
tual e costumava ir à sede da SBPC duas vezes por 
semana.

“O professor Ab’Saber foi mais que um grande 
pesquisador, foi um grande homem, com uma trajetória 
marcada pela coerência. Não temia discordar, jamais 
cedia a pressões e lutava pelo que acreditava. Esses 
valores não se limitavam à atuação como cientista e 
geógrafo: ele lutou a vida inteira pelos valores éticos 
da democracia. Foi um mestre completo, que tratava 
com a mesma simplicidade os indivíduos mais titula-
dos e as pessoas mais humildes”, disse Helena Nader.

Outra característica especial de Ab’Saber, de 
acordo com Nader era a preocupação em jamais perder 
o contato com os jovens. Na reunião anual da SBPC 
de 2011, em Goiânia, sua conferência teve público 
recorde, formado especialmente por estudantes inte-
ressados em ouvir e ver o mestre de perto.

Ab’Saber chegou a distribuir autógrafos na oca-
sião. “Dificilmente encontramos um grande cientista 
que ainda dedica seu tempo a jovens. O professor Aziz 
se entusiasmava com essa interlocução”, disse Nader.

O MST também homenageou o geógrafo, afir-
mando em nota, que o movimento perdia um grande 
amigo e colaborador. “O povo brasileiro perdeu um dos 
seus mais brilhantes estudiosos da área ambiental e 
da geografia de nosso território”.

“O professor Aziz influenciou a formação de duas 
gerações de geógrafos, botânicos, zoólogos e ecólo-
gos brasileiros. Poucos são os cientistas com tamanho 
impacto na criação e amadurecimento do pensamento 
científico em sua área de atuação, o que dizer de um 
pesquisador que extrapolou os muros da academia e 
se transformou em uma referência para toda socieda-
de”, disse Carlos Alfredo Joly, coordenador do BIO-
TA-FAPESP e diretor do Departamento de Políticas 
e Programas Temáticos da Secretaria de Políticas e 
Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Minis-
tério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Ab’Saber era um importante critico do projeto de 
reforma do Código Florestal brasileiro, em tramitação 
no Congresso Nacional. O cientista defendia a criação 
de um Código de Biodiversidade para contemplar a 
preservação das espécies animais e vegetais em to-
dos os biomas brasileiros.

Ao longo da carreira, Ab’Saber recebeu diversos 
prêmios como o Prêmio Jabuti em Ciências Humanas 
(1997 e 2005), e em Ciências Exatas (2007); o Prê-
mio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tecno-
logia (1999), concedido pelo Ministério da Ciência e 
Tecnologia; a Medalha de Grão-Cruz em Ciências da 
Terra pela Academia Brasileira de Ciências; e o Prêmio 
Unesco para Ciência e Meio Ambiente (2001).

Cynara Menezes, jornalista da Revista Carta 
Capital e que fez um livro sobre ele para a editora 
Record, lamentando a morte deste grande professor 
e geógrafo, escreveu: 

Se há algo bom de verdade nesta pro-
fissão de jornalista é ter a oportunidade de 
conhecer gente sábia. Eu posso dizer que tive 
a honra de conhecer alguns sábios ao longo 
da minha carreira. Um deles morreu hoje, aos 
87 anos, mansamente, em sua casa em Cotia 
(SP): o geógrafo Aziz Ab’Saber. O Brasil per-
de um grande intelectual e um ser humano 
maravilhoso.

De olhos fechados, o professor ia lem-
brando e, não raro, se emocionando, com os 
relatos que vinham do passado, de muito an-
tes de ele nascer, na aldeia do Líbano de onde 
partira seu pai, Nacib, em direção ao Brasil. 
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Era tão vivida e colorida a narrativa de Aziz 
Ab’Saber que me transportava até suas me-
mórias: o mercado no Líbano; a feira em São 
Luiz do Paraitinga, cidade em que o professor 
nasceu; as excursões de campo, já na USP, 
com os mestres franceses que formaram a 
primeira geração de “Uspianos” e que ele tan-
to admirava: Pierre Monbeig, Roger Bastide, 
Jean Tricart, Roger Dion, André de Cailleux, 
Jean Dresch, Louis Papi.

Aprendi muito com o professor. O prin-
cipal, para mim, foi descobrir que havia poe-
sia na geografia. Nunca vou esquecer a linda 
expressão que usava para definir a paisagem 
montanhosa de sua terra natal, São Luiz: “mar 
de morros”. Inesquecível também a viagem a 
cavalo que me contou ter feito, pequenino, den-
tro do jacá (cesto de vime), pela serra do Mar, 
descendo até o litoral, em Ubatuba. Toda vez 
que vou à praia em São Paulo e percebo como 
é úmida a mata atlântica, lembro do professor 
Aziz contando dos “pinguinhos” que caiam no 
cesto de suas lembranças de menino e que, 
ele, curioso, se esforçava para entender, por 
entre as tramas do jacá.

Sempre que eu ligava para sua casa, mal 
ouvia eu dizer “alô!” e o professor Aziz res-
pondia: “Cynara! Minha amiga”. As amizades 
são assim, não importa quantos anos se tem, 
de onde se vem, onde se nasce. As almas se 
reconhecem. Vou sentir saudades, professor. 
Se existe Paraíso, espero que tenha vista para 
o mar de morros.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamen-
tou a morte do geógrafo Aziz Ab’Saber. Em nota, Lula 
afirma que o professor da Universidade de São Paulo 
“foi, sem dúvida, um dos maiores geógrafos que o Bra-
sil já teve”, e lembrou as caravanas que Ab’Saber fez 
ao seu lado pelo país durante o mandato de Fernando 
Collor de Mello (1990-1992), quando Lula estabeleceu 
o que ele mesmo intitulou “governo paralelo” para fa-
zer oposição ao recém-empossado presidente. Ainda 
segundo a nota assinada por Lula e pela ex-primeira-
-dama Marisa Letícia: “Sua presença sempre ativa, 
critica e opinativa foi fundamental e ajudou a construir 
muitas das políticas públicas brasileiras”.

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, 
também divulgou nota de pesar “O geógrafo Aziz 
Ab’Saber, [...] deixou uma obra importante em diver-
sas áreas das ciências humanas, utilizando-a em prol 
da proteção do meio ambiente. É com grande pesar 
que transmito os sentimentos às comunidades acadê-

mica e científica e a todos os seus familiares, admira-
dores e amigos”.

Rute Andrade, secretária-geral da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), disse 
que o Brasil perde mais que um pesquisador. “Ele fazia 
um casamento muito bem sucedido do lado científico 
com o lado humanista. A mesma intensidade que ele 
tinha de preocupação com o conhecimento, ele tinha 
com a população, principalmente com os chamados 
excluídos”, apontou.

Rute, que é bióloga ligada ao Instituto Butantan, 
teve contato com Ab’Saber desde a pós-graduação, 
antes de trabalhar com ele na própria SBPC. A prin-
cipal contribuição do cientista, segundo ela, foi cata-
logar a geografia e a vegetação de todo o País. “Ele 
era a pessoa que mais conhecia a geografia brasileira. 
Ele descreveu os biomas brasileiros de forma bastan-
te didática”, afirmou a pesquisadora, que destacou o 
trabalho que Ab’Saber

fez na Amazônia e na Caatinga.
De acordo com José Bueno Pontes, de 75 anos, 

ex-aluno, Aziz mostrava que tudo tinha uma explicação, 
uma razão de ser. “Ele era um grande conhecedor da 
natureza brasileira e tinha muita capacidade de co-
municação, os alunos gostavam muito das aulas dele, 
principalmente as de campo. Ele era genial, mostrava 
tudo o que a gente estava observando, interpretava, 
a gente aprendia muita coisa”, contou.

Aziz recebeu o título de Professor Honoris Causa 
da Universidade Estadual Paulista (UNESP) por indica-
ção da geógrafa Magda Adelaide Lombardo, professora 
da Unesp de Rio Claro. “Aziz foi um geógrafo que co-
nheceu o Brasil e todos os seus rincões, um entusiasta 
da geografia. Sugeriu o tombamento da Serra do Mar 
e por causa dele temos a Mata Atlântica preservada. 
Até o final da sua vida continuou produzindo muito e 
nos deixa um legado eterno para os alunos e profes-
sores de geografia”, afirmou Magda.

Para Paulo Adario, diretor da campanha Amazo-
nia do Greenpeace, “Aziz Ab’Saber é uma das raízes 
da ciência ambiental e da crescente consciência no 
Brasil da fundamental necessidade de proteger nossas 
florestas e nossa biodiversidade”.

Para o geógrafo Manoel Fernandes, professor da 
USP “O Aziz influenciou tanto quem era da geografia 
física quanto da geografia humana. Ele fez a geografia 
conversar com todas as outras áreas do conhecimento”. 
Na avaliação de Fernandes, Ab’Saber era um geólogo 
completo, um “explorador disposto a conhecer luga-
res”, assim como um grande professor. “A coisa que 
eu mais gostava nele era o modo poético que ele tinha 
para falar de coisas complexas”, lembrou Fernandes.
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Aqui passo a ler uma poesia escrita pelo Profes-
sor Aziz Ab’Saber:

Ecos do Sino Grande (Aziz Ab’Saber)

Ainda oiço. Trago na memória. 
Na noite de São Luiz
Escuto ainda
As badaladas arrastadas
Do sino grande
Da matriz.
Coisa rara: tivemos que sair
Minha mãe, minha madrinha e eu
Para arejar o pequeno Iussef
Que estava com tosse comprida.
Ruas desertas, Escuridão
Barro e chuvinha
Cheiro do mato vindo da outra banda 

Do rio.
No alto do morro
O cruzeiro iluminado que meu pai, Poeta 

introvertido,
Mandou iluminar.
Primeiras elétricas luzes,
Que antecediam
O pontilhado imenso que
marcava as luzes do universo.
Saudades de menino
Entes queridos.
Lembranças sentidas.
E, para completar
As badaladas arrastadas do sino grande
Que saudades, Deus meu!

Sala das Sessões, 20 de março de 2012. – Se-
nador Eduardo Suplicy

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Eu gostaria de dizer, antes de lhe dar a palavra, 
Senador Paulo Davim, que há os que deixam marcas 
indeléveis nas pessoas, para o País em que elas vivem 
e para o seu tema de estudo. E o Aziz certamente foi 
uma dessas pessoas.

Os que privaram do seu conhecimento, e eu 
lembro muito das caravanas de cidadania com o Pre-
sidente Lula, onde tive também o prazer de partilhar 
do conhecimento de Aziz Ab’Saber como geógrafo, 
porque ele foi nas barrancas do Amazonas. Realmen-
te, foi um privilégio conhecê-lo, e para o Brasil ter tido 
esse brasileiro.

Com a palavra o Senador Paulo Davim. 

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, da 
mesma forma eu solicito voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Dr. Ernani Alves da Silveira. O Dr. Er-
nani foi Prefeito de Natal, Vereador, uma figura extre-
mamente querida e respeitada não só na cidade de 
Natal, mas também em todo o Estado do Rio Grande 
do Norte. Infelizmente, ele faleceu no último dia 17. 

E solicito também apresentação de condolências 
à sua família pelo falecimento desse grande potiguar, 
desse grande natalense, desse grande político e des-
se grande homem. 

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – A Presidência aguarda então a formalização do 
requerimento do Senador.

Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 

revisão do orador.) – Srª Presidente Marta Suplicy, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, 

Hoje, pela manhã, conversamos com as lide-
ranças de todo os partidos de oposição na Câmara 
e no Senado Federal, também com os Presidentes 
dos partidos de oposição, e estabelecemos uma ação 
conjunta a favor de uma comissão parlamentar mista 
de Inquérito para apurar corrupção na área da saúde 
pública no País. Iniciamos hoje o trabalho de mobili-
zação e coleta de assinaturas. 

É bom, mais uma vez, destacar que não se trata 
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para in-
vestigar o Governo Federal. Trata-se de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito que vai realizar investigação 
nos três níveis de governo: União, Estados e Municípios, 
portanto, alcançando praticamente todos os partidos 
organizados no País. 

O meu Partido, o PSDB, governa vários Esta-
dos e muitos municípios. Portanto, certamente, fatos 
adstritos a estes Estados e municípios governados 
pelo meu partido também serão focalizados por essa 
comissão parlamentar de inquérito que vai buscar a 
origem dos desvios e propor, quem sabe, alternativas 
para que possamos ter no País uma saúde pública de 
melhor qualidade. 

Como plano B, nós estamos colhendo assinaturas 
para uma comissão parlamentar de inquérito apenas 
no Senado. Se tivermos dificuldades de completar o 
quórum na Câmara de Deputados, poderemos realizar a 
comissão parlamentar de inquérito no Senado Federal. 

A Súmula desse requerimento diz o seguinte:

Investigar os desvios nos repasses do 
SUS para Estados e municípios, fraudes em 
dados do cadastro do programa Saúde da Fa-
mília, crime de peculato, fraude em licitações, 
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pagamento de propinas e outras irregularida-
des praticadas na saúde pública nos três ní-
veis de Governo. 

Quando nos referimos a peculato, pagamento de 
propinas e outras irregularidades, estamos destacan-
do as denúncias recentes do programa Fantástico da 
Rede Globo de Televisão, que provocou, evidentemente, 
enorme indignação nas pessoas de bem deste País. 

Afinal foi o achincalhe: corruptos, ladrões do di-
nheiro público desdenhando daqueles que pagam 
impostos neste País para o miserável espetáculo de 
pessoas desassistidas, morrendo antes que chegue 
a assistência do serviço de saúde pública no País. E 
são milhares de pessoas. 

Nós começamos a colher assinaturas agora e 
já temos dez assinaturas para essa comissão que diz 
respeito ao Senado Federal. 

Para ilustrar que nós não estamos tratando de 
um pequeno assalto, mas nos referindo a um rom-
bo enorme, de proporções inimagináveis, embora a 
Transparência Internacional, que tem sede bem longe 
daqui, na Alemanha, avalie que o rombo da corrupção 
no Brasil, anualmente, é de mais de R$70 bilhões, o 
consideramos incalculável, inclusive quando diz res-
peito apenas ao setor de saúde pública. 

Vejam dados oficiais do Tribunal de Contas da 
União. Aliás, reitero sempre meus aplausos ao Tribu-
nal de Contas da União que trabalha com qualifica-
ção técnica, em que pese o fato de não possuir todos 
os mecanismos necessários, imprescindíveis, para o 
aprofundamento de investigações e de, nem mesmo, 
possuir um quadro de profissionais suficiente para 
atender a todas as demandas, já que os escândalos 
de corrupção no Brasil se repetem diariamente. 

Vejam este dado: o Governo Federal perdeu, nos 
últimos anos, devido à corrupção na área da saúde, 
R$2,3 bilhões que deveriam ser destinados ao setor, ou 
seja, R$255 milhões, em média, por ano. O Ministério 
da Saúde responde sozinho por um terço (32,28%) dos 
recursos federais desviados. Esse é o levantamento 
do Tribunal de Contas da União que, ao todo, diz que 
a União perdeu R$6,89 bilhões em desvios. A investi-
gação foi realizada nas chamadas tomadas de contas 
especiais pelo Tribunal de Contas da União.

Avaliem. Vamos um pouco além daquilo que pode 
o Tribunal de Contas da União. Precisamos de mais 
dinheiro para a saúde ou o dinheiro existente é sufi-
ciente e está sendo desviado? Essa última afirmativa, 
Senador Mozarildo Cavalcanti, é que é verdadeira. Foi 
a constatação, inclusive, do Banco Mundial.

Vejam, a CGU, que é do Governo, nomeação 
da Presidência da República, informou recentemente 
que, em dois anos, em 2007 e 2009, auditando apenas 

2,5% dos recursos transferidos do SUS para Estados 
e Municípios, da União para Estados e Municípios 
no programa SUS, em apenas 2,5% dos recursos, o 
desvio foi de mais de R$600 milhões. Posso ser exa-
to: R$662 milhões, somente em 2,5% das chamadas 
transferências fundo a fundo. Só nisso houve fiscaliza-
ção. Se fizermos aquela regra de três que aprendemos 
na escola: se em 2,5%, o rombo foi de 662 milhões, 
100% = x. É só fazer a conta.

Portanto, o rombo é monumental. Não há como 
não trabalharmos para recuperar a capacidade de 
indignação. Isso é essencial para o País. Para o País 
melhorar, para o País avançar, para o País se desen-
volver, para o País se tornar mais próspero, para o 
povo se tornar mais feliz, precisamos recuperar a ca-
pacidade de indignação.

Por que o Governo não manda assinar essa CPI, 
Senador Mozarildo? Não é contra o Governo, é a favor 
do povo brasileiro. Por que temer uma CPI que pode 
trazer alternativas inteligentes de solução, que virão 
para contribuir com a ação do Governo? Aqui ninguém 
está disposto a destruir Governo, a destruir pessoas, 
a cometer injustiças. O que nós não podemos admitir 
é que se cometam injustiças com o povo brasileiro, o 
povo mais pobre do nosso País, que precisa do servi-
ço de saúde pública.

Concedo ao Senador Mozarildo, com prazer, o 
aparte que solicita.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Alvaro Dias, V. Exª sabe perfeitamente qual tem sido 
a minha posição e a minha constante atuação nessa 
questão da roubalheira na saúde pública deste País. 
V. Exª citou dados que venho também citando da CGU 
de desvio, em apenas cinco anos, de mais de R$600 
milhões; e isso praticamente, Senador Alvaro, só na 
Funasa. E agora, lá no meu Estado, só numa operação, 
R$30 milhões; em um Estado do tamanho do meu e 
em uma operação só. Por isso que me rebelei contra 
a questão da CPMF, a sua prorrogação, porque, exa-
minando quatorze anos de CPMF, nada melhorou na 
saúde. Agora acho, disse a V. Exª agora há pouco em 
particular, até raciocinando como médico, que temos 
vários medicamentos para curar esse problema. E a 
CPI pode ser um deles. Eu espero que a Presidente 
Dilma, que agiu rápido nessa questão da corrupção, 
como disse, ontem, em dois pronunciamentos que fiz 
aqui e em aparte ao pronunciamento da Senadora 
Angela, adote medidas drásticas, porque realmente 
o que falta na...

(Interrupção do som.)

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Para 
concluir o meu aparte. O que falta na saúde não é di-
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nheiro. O que falta na saúde é vergonha na cara. Por-
tanto, acabar com a corrupção e a má administração 
resolve com o problema da saúde no Brasil.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito 
obrigado, Senador Mozarildo.

Para encerrar, cumprindo o meu horário, quero 
colocar à disposição dos Srs. Senadores esse reque-
rimento, para que coloquem as suas assinaturas, a 
fim de que esta Casa possa dar uma demonstração 
de respeito ao povo brasileiro.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, a 
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Obrigado, Senador Alvaro Dias.

Agora tem a palavra o Senador Pedro Taques, 
do PDT do Mato Grosso. (Pausa.)

S. Exª está ausente.
Tem a palavra o Senador Eduardo Braga, do 

PMDB do Amazonas. (Pausa.)
S. Exª está ausente.
Tem a palavra o Senador João Durval, do PDT 

da Bahia. (Pausa.)
Tem a palavra o Senador Valdir Raupp, que per-

mutou com a Senadora Vanessa Grazziotin. (Pausa.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Se-

nador Suplicy, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Pela ordem.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Hoje teremos uma 
votação muito importante, resultante do acordo de li-
deranças.

Ainda há pouco, conversei com o Senador Edu-
ardo Braga, líder do Governo, que confirmou o acor-
do celebrado antes da assunção dele à liderança do 
Governo.

Votaremos a PEC nº 5, uma proposta que veio 
da Câmara com origem na PEC nº 270, da Deputada 
Andreia Zito, que diz respeito a corrigir uma enorme 
injustiça remanescente da Emenda Constitucional nº 
41 à época da reforma da Previdência. Os aposen-
tados por invalidez permanente são exatamente os 
grandes injustiçados.

O que pretende a PEC é exatamente reparar 
essa injustiça, possibilitando aos servidores públicos 
que tenham ingressado no serviço público até a data 
da publicação da Emenda Constitucional nº 41, de 
2003, o direito a se aposentarem por invalidez com 
integralidade; o direito de servidores públicos recebe-
rem proventos equivalentes à sua última remuneração 

e paridade à vinculação permanente entre os proventos 
de aposentadoria e a remuneração da atividade, com 
extensão aos inativos de todas as vantagens conce-
didas aos ativos.

Nós apresentamos apenas duas emendas de re-
dação, transferindo-as das disposições transitórias para 
as disposições permanentes do Texto Constitucional. 
Certamente teremos hoje a aprovação dessa proposta 
de emenda constitucional de autoria da Deputada An-
dreia Zito, a quem cumprimento pela iniciativa, e que 
reparará essa incrível injustiça.

Ainda hoje, pela manhã, na Comissão de Assun-
tos Econômicos – aproveito a presença do Ministro 
Garibaldi Alves para dizer isso –, aprovamos o Projeto 
de Lei nº 40, que veio da Câmara dos Deputados, que 
havíamos incluído em regime de urgência já no ano 
passado e que deveria ter sido votado no ano passado 
com a assinatura das lideranças. Mas atendemos a um 
apelo do ilustre Ministro Garibaldi Alves, retiramos o 
regime de urgência, para que o projeto pudesse voltar 
às comissões, a fim de que o Governo, por meio do Mi-
nistro Garibaldi, sugerisse alterações. Essas alterações 
foram promovidas pelo relator, Senador Lindbergh Fa-
rias. Então, pela manhã, aprovamos o projeto, que diz 
respeito à aposentadoria especial para os portadores 
de deficiência do Regime Geral da Previdência Social.

Portanto, abrange todos os trabalhadores bra-
sileiros portadores de deficiência. Esse projeto foi 
aprovado, e nós requeremos regime de urgência para 
que ele possa vir a plenário, celeremente, e possamos 
votá-lo, promovendo mais esse avanço na área social

Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente, por essa opor-
tunidade.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senador Mozarildo Cavalcanti, pela ordem.

A Senadora Marta Suplicy será a próxima oradora 
se não chegarem os próximos oradores.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria cum-
primentar o nosso Ministro Garibaldi Alves, nosso co-
lega Senador, que está fazendo um esforço hercúleo 
para, de fato, colocar a Previdência nos eixos.

Aqui, temos algumas medidas sendo votadas, en-
tre elas, o fundo suplementar para os futuros funcioná-
rios públicos que ingressarem na carreira. Eu inclusive, 
Ministro Garibaldi – é a aposentadoria compulsória, 
e, por sinal, a emenda que trata disso chama-a, de 
maneira pejorativa, de PEC da bengala –, sou mui-
to favorável a que realmente se aprove essa medida.

Por exemplo, hoje, todo cidadão sabe que a ex-
pectativa média de vida do brasileiro passou dos 70 
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anos. E o pior é que o Governo brasileiro, do dinhei-
ro que pega do povo pelos impostos, investe – por 
exemplo, falemos da educação – no professor de uma 
universidade federal para ele fazer um mestrado, um 
doutorado, um pós-doutorado. Quando ele completa 70 
anos de idade, está inteiro, sadio, com um cabedal de 
conhecimento acumulado, com dinheiro investido nele, 
e ele é obrigado a se aposentar. E vai para onde? Para 
a iniciativa privada dar aula nas universidades parti-
culares, o que é um prejuízo para o País, além de ser 
efetivamente também um prejuízo para a Previdência.

Quero, portanto, aproveitar a deixa da presença 
do Ministro Garibaldi e comentar esses dois pontos. 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Tem a palavra a Senadora Lídice da Mata, 
como oradora inscrita, já que o Senador Casildo e o 
Senador Cyro Miranda não estão presentes.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou partici-
pando – e estava até agora – do debate na Comissão 
de Assuntos Econômicos, em conjunto com a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa, que dis-
cute neste momento, com a presença de cinco gover-
nadores de Estado, a Resolução nº 72, que unifica as 
alíquotas de ICMS dos produtos importados no Brasil.

Essa posição, certamente, é extremamente im-
portante para o Brasil e o PSB tem consciência disso. 
O País vive um processo de desindustrialização que 
já se arrasta há muitos anos, que não é resultado de 
uma política ou de uma medida específica do Governo 
Federal, muito menos do Governo do Presidente Lula 
ou da Presidenta Dilma, mas se faz extremamente 
necessário que o País tome medidas neste momento, 
e a Presidente toma iniciativas, visando a reequilibrar 
a balança comercial do nosso País e, principalmente, 
reequilibrar a capacidade industrial do Brasil.

No entanto, o debate se faz importante justamen-
te porque alguns Estados encontraram na prática do 
incentivo à importação via seus portos a oportunidade 
de conquistar receitas e organizar suas economias, de 
maneira que é fundamental que o Senado, ao fazer 
esse debate, faça primeiro viabilizando a presença dos 
Estados que são prejudicados no processo de discus-
são. É o que fazemos hoje e faremos amanhã, em reu-
nião das duas Comissões, para ouvir todos os lados.

O segundo aspecto, Srª Presidenta, como Líder 
do PSB, diz respeito ao esvaziamento das receitas de 
Estados e Municípios. Um dos nossos governadores, o 
Governador Casagrande, do Estado do Espírito Santo, 
hoje se reuniu com a nossa bancada para debater as 
dificuldades do seu Estado. Essa política de incentivo 

à importação é praticada há 41 anos e não se pode 
ter, no dia seguinte ao da aprovação dessa Resolu-
ção pelo Senado, um vazio orçamentário, um vazio de 
receita, sem que haja uma compensação, sem que o 
povo do Espírito Santo possa entender o processo de 
esvaziamento das receitas do Estado e de diversos de 
seus Municípios sem que nós possamos acompanhar 
a negociação com o Governo Federal, fazendo com 
que o Governo garanta aos Estados prejudicados com-
pensações em políticas que garantam a manutenção 
do aquecimento de suas economias.

E digo isso porque muitos Estados, ao discutirem 
aqui, representantes de Estado e mesmo o Governo 
Federal se colocam numa posição de quem está fa-
zendo um julgamento daqueles Estados que tomaram 
alguma medida em algum momento para combater 
as diferenças regionais vividas pelo nosso País. Es-
pecialmente os Estados do Nordeste têm sido carac-
terizados sempre como Estados praticantes de uma 
“guerra fiscal” que prejudica o Brasil. Nós não temos 
dúvida de que hoje a chamada diferenciação fiscal 
praticada pelos Estados brasileiros traz prejuízos ao 
conjunto do País. Mas essas medidas foram tomadas 
pelos Estados nordestinos visando à defesa de suas 
economias, que não encontraram, à época, no Go-
verno Federal, aquele apoio necessário para, através 
dele, praticarem as políticas fiscais e tributárias que 
fossem responsáveis pelo reequilíbrio da economia 
tão desigual em nosso País.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
o nosso partido apoia as medidas do Governo, mas 
não se colocará votando nessa questão sem que se-
jam garantidas medidas para compensar os Estados 
que sairão prejudicados com perda de receita neste 
momento, como se esta fosse a única medida capaz 
de salvar a desindustrialização do Brasil. Isso é uma 
mistificação da discussão, porque serão necessárias 
medidas diversas na economia, na macroeconomia, 
para que possamos recuperar a capacidade de indus-
trialização do nosso País, que vem sendo atacada há 
muitos e muitos anos, sem que grandes providências 
fossem tomadas para superar as dificuldades em que 
nos encontramos neste momento.

O Governo do Presidente Lula iniciou medidas de 
proteção da indústria nacional. Agora principalmente o 
Governo da Presidente Dilma vem pensando medidas 
nessa direção. E nós apoiaremos todas que vierem no 
sentido de manter e de aquecer a indústria do nosso 
País. Mas é preciso que isso seja feito sempre bus-
cando mecanismos de compensação, que não prejudi-
quem as receitas já previstas dos Estados brasileiros, 
para que isso não resulte em um empobrecimento das 
economias locais.
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Portanto, Srª Presidente, quero, mais uma vez, 
aqui registrar essa posição do PSB.

Também quero, Presidente, anunciar a esta Casa 
que estamos, neste momento, tendo a reunião da co-
missão mista, a CPMI que investiga a violência contra 
a mulher em nosso País. E, neste momento, estamos 
recebendo a Secretária nacional de defesa dos direitos 
da mulher e debatendo, com a Câmara dos Deputados, 
as Srªs Deputadas e Senadoras, essa questão, que 
para nós é essencial, da superação, da conquista de 
uma situação de igualdade de oportunidades no Bra-
sil, que é a superação da violência contra a mulher.

Sou relatora da CPI que investiga o tráfico de 
pessoas no Brasil e, sem dúvida alguma, a mulher é a 
principal vítima desse tipo de fenômeno, de crime, de 
fenômeno negativo que ocorre em nossa sociedade. 
Nós, com essa CPMI e com a CPI do Tráfico de Pes-
soas, estamos dando passos importantes na investi-
gação para aprimorar a legislação e os instrumentos, 
as ferramentas para combater a violência contra a 
mulher no Brasil e para combater esse crime difícil 
de ser identificado, mas tão danoso à cidadania, tão 
danoso ao nosso País, especialmente, que precisa 
aprimorar a sua legislação para que nós possamos, 
efetivamente, ter métodos eficientes e punição exem-
plar desses crimes.

O Senador Pedro Taques, que vem desenvolvendo 
um trabalho realmente criterioso à frente da comissão 
que estuda as mudanças no Código Penal, está rece-
bendo já as contribuições do movimento de mulheres, 
no sentido da penalização da violência contra a mu-
lher, mas também no combate ao crime de tráfico de 
pessoas em nosso País.

Vamos avançar nessa legislação e, sem dúvida 
alguma, dar uma contribuição para que o Brasil pro-
grida no combate a crimes tão odiosos.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Lídice da 
Mata, o Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta 
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senadora Lídice da Mata.

Com a palavra o Senador Paulo Davim. (Pausa.)
Senador João Capiberibe. (Pausa.)
Senador Flexa Ribeiro. (Pausa.)
Senador Eduardo Lopes. (Pausa.)
Senador Cícero Lucena. (Pausa.)
Senador Sérgio Souza. (Pausa.)
Eu também estou inscrita e não tem mais nenhum 

Senador presente para fazer uso da palavra. Então, 

vou pedir ao Senador Pedro Taques que presida, e eu 
farei uso da palavra. 

A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Pedro Taques.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT – 
MT) – Senadora Marta, V. Exª tem o tempo regimental.

A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Serei até mais breve, Senador Pedro Taques.

Eu gostaria de falar sobre as notícias. Primei-
ro, compartilhar um pouco com o que meus colegas, 
Senadores e Senadoras, falaram sobre a indignação 
com o que está ocorrendo na saúde. Foi extremamen-
te chocante e muito importante a matéria que todos 
presenciamos ontem na televisão.

Mas, agora, eu queria falar um pouco da violên-
cia e do que temos presenciado na França, com esse 
assassinato de um rabino e três crianças judias na 
porta de uma escola, e o aumento da agressividade 
numa campanha política.

Nós temos acompanhado a disputa da eleição 
presidencial na França com atenção, e nós temos per-
cebido os movimentos de radicalização principalmente 
em relação a posições extremistas contra imigrantes, 
chegando quase a uma xenofobia. Primeiro, impedindo 
jovens estudantes de renovarem sua permissão para 
estudar no país – a França que sempre foi o país que 
acolheu os estudantes do mundo todo, o país da luz 
no sentido também da cultura – e a restrição, cada vez 
maior, a trabalhadores de todo os tipos e, agora, a estu-
dantes. E um discurso muito agressivo, Senador Pedro 
Taques, em relação aos imigrantes que lá trabalham.

A gente sabe que, numa campanha política, exis-
te a radicalização. Agora, o que nós estamos vendo 
não é só fruto da campanha política, mas é algo que 
vem avançando no mundo todo, sobretudo na França, 
onde acompanhamos como piorou nos últimos tem-
pos essa radicalização. Além do assassinato dessas 
crianças judias, vimos também muçulmanos serem as-
sassinados pela mesma pessoa, segundo consta nas 
informações. E o que nós percebemos é a dificuldade 
de conviver com o diferente. A alteridade não permite 
a convivência de uma pessoa com a outra.

Embora estejamos vendo isso lá agora, isso me 
remeteu ao que estamos vendo aqui. Porque acredito 
que aqui há, Senador Pedro Taques, um acirramento 
muito grande que nós não tínhamos no nosso País. 
Nós somos um país onde sempre convivemos com 
opiniões diferentes, com religiões diferentes, com raças 
diferentes, e tudo em harmonia; relativa, às vezes, mas 
em harmonia. Nós não temos esse crime de raça, ou 
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esse crime porque você tem uma religião e eu tenho 
outra, ou porque eu não admito você gostar disso e 
eu gostar daquilo.

Mas, agora, nós vemos, em anos recentes, o 
acirramento da violência verbal e da violência física. 
Nós vemos isso na televisão e vemos isso no cotidia-
no contra uma população gay. Nós temos o aumento 
de assassinatos no Brasil e o aumento também de 
violência no Brasil contra as pessoas GLBT, isso sem 
falar de crimes cada vez mais perversos, como aquele 
que ocorreu numa cidade do interior de São Paulo. Um 
pai andava abraçado com o filho e, porque acharam 
que o sujeito era gay, atacaram o pai, que ficou bem 
ferido. Essas são coisas horrorosas!

E eu comecei a observar esse acirramento na 
Europa – na França, como está nas páginas dos jor-
nais de hoje –, mas também no Brasil.

E aqui eu deixo um apelo. Nós podemos discutir 
tudo. Nós temos oposições divergentes, nesta Casa 
mesmo, em muitos aspectos. Nós temos divergências 
com relação ao aborto, à homofobia, com relação ao 
que é ou não permitido, com relação a até onde ir se 
deve ir, mas a dignidade humana, o respeito a uma 
opinião diferente deve fazer parte do direito de todo 
cidadão, sem ser achincalhado por isso.

Eu não estive em algumas das reuniões de co-
missão aqui na Casa, mas me relataram que pesso-
as que vieram à reunião para assistir faltaram com o 
respeito para com pessoas convidadas, que faziam 
parte da Mesa da Comissão de Direitos Humanos. 
Isso não pode ser permitido nesta Casa! Esta Casa 
é um parlatório; é uma casa onde se expressam opi-
niões divergentes, e não uma casa onde há pessoas 
gritando, xingando por terem, simplesmente, opinião 
divergente de quem está ali falando.

Sobre esta questão, nós temos que fazer muito 
esforço para recuperar o equilíbrio, o bom senso, o 

respeito a quem é diferente de mim; o respeito a quem 
pensa diferente do que eu penso; ou a quem pensa di-
ferente do que a minha igreja pensa; ou a quem pensa 
diferente do que meus amigos pensam.

Se hoje nós somos um País que tem uma certa 
tranquilidade, ela está assim ameaçada. E é bom que 
pensemos nisso, porque, na hora em que vemos na 
França o que está ocorrendo, nós temos que pensar 
que, aqui, nós não estamos tão distantes disso. Estão 
sendo trucidados, achincalhados e desrespeitados ci-
dadãos que, muitas vezes, são visto como cidadãos de 
segunda categoria, que é toda a comunidade GLBT. E 
isso passa batido. Mas não pode passar batido. Não 
pode!

Para terminar, vou ler um poema que se diz ser 
de autoria do Maiakovski, mas não; é um poema do 
Eduardo Alves da Costa.

“Na primeira noite eles se aproximam e 
roubam uma flor do nosso jardim, e não dize-
mos nada;

na segunda noite já não se escondem, 
pisam as flores, matam nosso cão, e não di-
zemos nada;

até que um dia, o mais frágil deles entra 
sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, 
conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz 
da garganta, e já não podemos dizer nada”.

É isso que eu temo possa ocorrer no nosso Brasil.

Durante o discurso da Sra. Marta Suplicy, o 
Sr. Pedro Taques deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
vão à publicação.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 167, DE 2012

Solicita informações ao Exmo. Minis-
tro da Saúde sobre ações afirmativas e 
estatísticas do câncer de mama, no Brasil.

Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216,
do Regimento Interno do Senado Federal, sejam so-
licitadas ao Exmo. Ministro da Saúde as seguintes 
informações sobre as ações afirmativas e estatísticas 
sobre o câncer de mama:

Qual foi o número de mulheres com diagnóstico 
de câncer de mama, nos últimos cinco anos, por uni-
dade da federação/ano?

Quantos diagnósticos foram confirmados no ano 
de 2011, por unidade da federação?

Quantas mulheres foram submetidas ao proce-
dimento de mastectomia no ano de 2011, por unidade 
da federação?

Quantas mulheres realizaram o procedimento 
cirúrgico de recuperação da mama no ano de 2011, 
por unidade da federação?

Quais serão os investimentos para esse setor 
no ano de 2012?

Qual o montante destinado para o aparelha-
mento de hospitais públicos em 2012, por unidade da 
federação?

Justificação

A questão do câncer de mama deve ser discutida 
dentro de parâmetros em que seja possível maior par-
ticipação popular para decidir os rumos das políticas 
públicas nos investimentos no setor de saúde pública 
dos vários estados da federação.

Em tempos em que há grande aumento do nú-
mero de casos constatados de câncer de mama, o que 
preocupa não só as mulheres, mas também as suas 
famílias, parentes, entidades públicas e os governos 
federal, estadual e municipal, faz-se mister coordenar 
campanhas de conscientização voltada para o público 
alvo e investir no reaparelhamento do Sistema Único 
de Saúde – SUS para aumentar a possibilidade de 
diagnósticos precoces e consequentemente as chan-
ces de cura.

Nesse sentido, reconhecem-se os enormes es-
forços realizados pelo governo federal para melhorar 
a saúde pública brasileira, a infraestrutura dos hospi-

tais, a formação de técnicos e profissionais de saúde, 
expansão da rede hospitalar dentre outras ações ne-
cessárias.

Apesar disso, sabe-se que ainda há muito que 
fazer, principalmente, no que se refere à questão da 
desconcentração de médicos nos grandes centros, 
investimentos em infraestrutura hospitalar nos muni-
cípios do interior dentre outras iniciativas necessárias 
para proporcionar à população em geral uma saúde 
pública de qualidade.

Sala das Sessões, 20 de março de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin.

(À Mesa, para decisão)

REQUERIMENTO Nº 168, DE 2012

Solicita informações ao Exmo. Ministro 
da Previdência Social informações sobre be-
nefícios pagos aos Soldados da Borracha.

Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216,
do Regimento Interno do Senado Federal, sejam so-
licitadas ao Exmo. Ministro da Previdência Social as
seguintes informações sobre benefícios pagos aos 
brasileiros que, em razão da II Guerra Mundial, foram 
alistados entre 1943 e 1945 pelo Serviço Especial de 
Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia – SE-
MTA, para trabalharem na extração de látex na flores-
ta amazônica. São heroicamente lembrados como os 
Soldados da Borracha:

Há algum registro público em que sejam relacio-
nados os Soldados da Borracha que foram alistados 
para trabalhar pela Pátria extraindo látex na floresta 
Amazônica, em razão da Segunda Guerra Mundial?

Qual a quantidade de pessoas, por Estado Fe-
derativo, que recebem benefícios previdenciários em 
razão da convocação para perfilar os Soldados da 
Borracha em todo Brasil?

Qual é a quantidade de solicitações, decorrentes 
de terem sido alistados como Soldados da Borracha,
realizadas perante este Ministério, para receber o be-
nefício previdenciário previsto na legislação pátria, de 
acordo com as informações do Sistema Único de In-
formação de Benefícios – SUIBE?

Em média, qual é o tempo para análise e con-
cessão do benefício previdenciário quando solicitado?

Justificação

Em razão da Segunda Guerra Mundial ocorrida 
nos entre os anos de 1939/1945, vários jovens bra-
sileiros foram convocados para perfilar as fileiras do 
exército brasileiro.
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Nesse contexto, com a descoberta da vulcaniza-
ção do látex e da sua utilização em diversos utensílios 
como pneus, peças de máquinas e até mesmo arma-
mentos, fez com que os Estados Unidos da América – 
EUA necessitassem de matéria-prima abundante para 
a produção em massa dos armamentos de guerra.

Foi assim que surgiu o Acordo de Washington 
entre Brasil e EUA, onde os EUA se comprometiam a 
pagar um montante ao Brasil para que fossem orga-
nizados milhares de homens capazes de extrair látex 
dos seringais da floresta Amazônica.

Com isso, ao serem convocados os jovens brasi-
leiros tinham duas opções, ou iriam ser combatentes 
de guerra ou iriam extrair látex nos estados da região 
norte do país.

Com isso, inúmeras pessoas foram deslocadas 
de seus estados de origem em direção à região norte 
do país, trabalhando incansavelmente, servindo ao seu 
país e tendo crucial importância na vitória dos países 
aliados e marcando a história desse país.

Todavia, apesar disso, após o fim da guerra di-
versas pessoas já haviam morrido em razão das con-
dições precárias de trabalho a que eram expostos, 
além das doenças, intempéries e animais da floresta 
amazônica. Há de se falar ainda aqueles que sobrevi-
veram a tudo isso, foram abandonados pelo governo 
brasileiro da época, uma vez que trabalhavam para 
os seringueiros no regime de aviamento e, por isso, 
jamais conseguiram dinheiro para retornar as suas ter-
ras de origem pelas altas dívidas contabilizadas pelo 
proprietário do seringal.

Por tudo isso, nada mais justo o reconhecimento, 
mesmo que tardio, do governo brasileiro para com es-
sas pessoas que tanto ajudaram o Brasil e marcaram 
positivamente um marco da história da humanidade, 
sendo verdadeiros combatentes do front de guerra. 

Sala das Sessões, 20 de março de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin.

(À Mesa, para decisão)

REQUERIMENTO Nº 169, DE 2012

Solicita informações ao Exmo. Ministro 
da Fazenda, sobre a inclusão dos telefones 
celulares de 3ª Geração (smartphones) na 
lei da informática.

Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da Consti-
tuição Federal, combinado com os arts. 215 e 216, do 
Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicita-
das ao Ministro da Fazenda as seguintes informações 
sobre a inclusão dos telefones celulares de 3ª geração 
(smartphones) na lei de informática.

Há um planejamento, ou proposta, por parte 
desse Ministério para incluir os telefones celulares 
de 3ª geração (smartphones) na lei de informática e 
assim estender os benefícios fiscais previstos nesse 
regulamento para os telefones celulares com acesso 
à internet?

Em caso afirmativo à questão 1:

a) Quais os motivos que fundamentam 
essa proposta?

b) Qual o impacto econômico dessa me-
dida no mercado brasileiro em termos de re-
dução de arrecadação, comparado à perda 
financeira que ocorrerá para as indústrias da 
Zona Franca de Manaus que produzem ou es-
tejam com parque indústrias em construção?

c) Foi realizado algum estudo conside-
rando a redução, em números absolutos, da 
oferta de emprego e consequente reflexo na 
renda que tal medida irá causar na Zona Fran-
ca de Manaus?

d) Quais foram as alternativas estudadas 
capazes de garantir redução do preço final dos 
telefones celulares de 3ª geração (smartpho-
nes) sem que sejam afetados diretamente os 
empregos da Zona Franca de Manaus?

É legal o procedimento de inclusão de produtos 
predominantemente destinados à telefonia celular em 
uma lei criada para dar incentivos a produtos predomi-
nantemente voltados ao uso da internet?

Justificação

A partir da década de 80 iniciou-se um processo 
de grandes avanços na área de tecnologia de informa-
ção, principalmente da informática voltada para os com-
putadores de mesa (desktops), mais leves e potentes, 
sendo capazes de transmitir e receber informações de 
quaisquer partes do mundo, através da internet.

Por consequência, começou a aparecer no cenário 
mundial a institucionalização dos grandes conglome-
rados empresariais, com sedes em diversas partes do 
mundo, interligando-se de forma mais rápida e, desta 
forma, viabilizando a produção em escala nos países 
asiáticos e latino americanos, como no caso do Brasil, 
dando inicio ao que se denominou de globalização, 
através da implantação de políticas neoliberais.

Tendo-se em vista isso, as indústrias nacionais e 
internacionais produtoras de bens de informática im-
plantaram-se na Zona Franca de Manaus em razão do 
modelo de exceção criado ainda na época da ditadura 
militar como um modelo de desenvolvimento industrial, 
que buscava equiparar as condições socioeconômicas 
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da região norte em comparação com a realidade vivida 
pelas outras regiões brasileiras.

Nesse cenário, o Brasil já na década de noventa, 
após ficar marcado por vários anos de ditadura militar 
e pelo modelo protecionista da indústria pátria, come-
çou um processo de abertura do mercado brasileiro 
para os importados, o que possibilitou a revitalização 
da indústria pátria, pois os produtos nacionais eram ob-
soletos e de baixa qualidade, sendo necessária então 
a renovação tecnológica dos produtos nacionais para 
concorrer com os produtos internacionais.

Ao final da década de 90 com as inovações tec-
nológicas iniciou-se um processo de digitalização das 
informações e tecnologias. Nessa esteira, surgiram 
também os primeiros celulares digitais, aproveitando 
o desenvolvimento tecnológico da área de informática 
e incorporando-as aos aparelhos desenvolvidos pelas 
empresas atuantes no mercado brasileiro.

A partir daí começou então um processo de po-
pularização do uso do telefone celular e as grandes 
empresas do setor começaram a instalar suas em-
presas no Brasil tendo em vista o potencial mercado 
consumidor que tinha expectativa de grande expansão 
para a década seguinte.

Aberta então a competição dos produtos nacionais 
com os internacionais, a legislação brasileira precisava 
estar adequada às novas realidades vividas pelo país, 
foi então sancionada a Lei n. 8.248/91, chamada de Lei 
de Informática, a qual institucionalizou o PPB no país.

Todavia, esta lei de informática ao ser promulgada, 
ficou regionalmente conhecida como o primeiro grande 
impacto sofrido pelo modelo Zona Franca, uma vez que 
concedeu benefícios fiscais para todas as regiões do 
país de forma igualitária, sem observar o modelo da 
ZFM, tendo apenas como contrapartida para as em-
presas o requisito de obediência ao Processo Produ-
tivo Básico – PPB determinado pelo governo federal.

A Lei n. 8.248/91 tinha validade até 1999. E a 
prorrogação da vigência do prazo da Lei de informática 
ocorreu em 2001, ano da edição da Lei n. 10.176/01, 
estendendo o prazo do benefício fiscal para o setor 
de TI até 2019, acarretando prejuízos incalculáveis a 
ZFM, visto o claro deslocamento da produção de bens 
de informática para outras regiões do país.

Mesmo após haver o deslocamento da produção 
de bens de informática para a região sudeste e sul do 
país acarretando no corte de centenas de empregos, 
começou-se a discutir também a inserção dos apare-
lhos celulares como bens de informática.

No entanto, é possível observar que atualmente 
diversos setores da economia mundial incorporaram 
aos seus produtos tecnologias digitais com o intuito de 
ofertar ao consumidor maior conforto e comodidade.

Porém, isso não quer dizer que tais produtos tor-
nem-se produtos ou bens de informática, uma vez que 
não são predominantemente destinados para tal fim, 
sendo tão somente uma forma de incorporar tecnolo-
gias ao bem já existente e participante de outro setor.

Sendo assim, foi recentemente noticiado que 
esse Ministério tomou a iniciativa de abrir espaço para 
discussão da inclusão dos smartphones na chamada 
‘‘Lei do Bem’’, dando-lhes isenções fiscais constantes 
no regulamento normativo em questão.

Tal fato preocupa muito a população amazonense 
uma vez que se isso acontecer irá afetar diretamente 
centenas de empregos na Zona Franca de Manaus, 
além de possivelmente decretar o fim do pólo de ce-
lular instalado na ZFM.

Sala das Sessões, 20 de março de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin.

(À Mesa, para decisão)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão despachados à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 170, DE 2012

Voto de Pesar

Requeiro nos termos dos arts. 218 e 221 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, Voto de Pesar, 
pelo falecimento da Senhora Imelda Pereira Pedrei-
ra, faleceu aos 83 anos de idade, do lar, matriarca da 
família Pedreira, figura tradicional de Porto Nacional, 
que sempre esteve envolvida em ações comunitárias 
e deixou treze filhos valiosos, que são: Pascoal Baylon 
Pedreira, ex-prefeito de Silvanópolis e ex-deputado es-
tadual, Irene Pedreira Lima, Rute de Fátima Pedreira 
e Júlia Maria Pedreira, professora, José Humberto Pe-
dreira, comerciante, Jones Ronaldo Pedreira, sacer-
dote, Ademar José Pedreira, zootecnista, Raimundo 
Celio Pedreira e Paulo Geovane Pedreira, Médicos, 
Silvia Custódia Pedreira, advogada, Manuel Arsênio 
Pedreira, construtor, Maria do Socorro Pedreira, Fun-
cionária Pública e Elias José Pedreira, Administrador.

Dessa forma, que seja enviado condolências à 
família enlutada.

Sala das Sessões, – Senador Vicentinho Alves.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – 

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 4, DE 2012

(Proveniente da Medida Provisória nº 547, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 4, de 2012, que institui a 
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil; 
dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção 
e Defesa Civil – SINPDEC e o Conselho Nacio-
nal de Proteção e Defesa Civil – CONPDEC; 
autoriza a criação de sistema de informações e 
monitoramento de desastres; altera as Leis nºs 
12.340, de 1º de dezembro de 2010, 10.257, 
de 10 de julho de 2001, 6.766, de 19 de de-
zembro de 1979, 8.239, de 4 de outubro de 
1991 e 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e 
dá outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 547, de 2011).

Transcorre hoje a quarta sessão da matéria, 
constando da pauta.

Foram apresentadas à medida provisória 50 
emendas.

A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputa-
dos no dia 6 de março último, tendo como Relator o 
Deputado Glauber Braga.

O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado 
por igual período pelo ato do Presidente da Mesa do 
Congresso Nacional nº 46.

O Projeto de Lei de Conversão nº 4 foi lido no 
Senado no dia 12 de março último.

Prestados esses esclarecimentos, passamos à 
apreciação da matéria.

Concedo a palavra ao Senador Casildo Malda-
ner, Relator revisor da matéria, para proferir parecer.

PARECER N° 190, DE 2012-PLEN

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente e nobres colegas, fui incumbido de re-
latar esta medida provisória que está em pauta, que 
o Governo encaminhou ao Congresso Nacional. Foi à 
Câmara dos Deputados. Tramitou naquela Casa, re-
cebeu algumas emendas e vem a esta Casa para que 
o Senado se pronuncie a respeito.

O processo de urbanização, especialmente nas 
condições aceleradas e desordenadas em que ainda 
ocorre no Brasil, tem ensejado graves danos ambien-

tais, os quais, a seu turno, sujeitam a população a ris-
cos de grande monta.

Contudo, impactos negativos como a ocupação 
predatória de encostas e a impermeabilização exces-
siva do solo, que frequentemente resultam em des-
moronamentos, enchentes e inundações, podem ser 
evitados. Para tanto, é preciso planejar a ação pública 
e orientar a iniciativa privada no processo de desen-
volvimento urbano.

Nesse contexto, compete à União planejar e pro-
mover a defesa permanente contra as calamidades 
públicas, especialmente as secas e as inundações, 
conforme o inciso XVIII do art. 21 da Carta Magna.

Durante o ano de 2011, funcionou no Senado 
Federal a Comissão Especial Interna sobre Defesa 
Civil, que teve como Presidente o eminente Senador 
Jorge Viana, onde tivemos a satisfação de responder 
pela relatoria.

Com base nos resultados dessa comissão, que 
consultou especialistas e representantes da defesa 
civil de todos os Estados da Federação, ouviu suas 
principais demandas e procurou oferecer as bases 
de um novo marco legal, com foco prioritário na pre-
venção, emitiremos nosso parecer sobre o Projeto de 
Conversão nº 4, de 2012.

Com relação à análise de admissibilidade, o exa-
me de medidas provisórias restringe-se aos requisitos 
de relevância e urgência. Na Exposição de Motivos 
Interministerial nº 3, de 11 de outubro de 2011, os 
Ministros de Estado da Justiça, do Meio Ambiente, 
da Integração Nacional e das Cidades argumentam 
que a urgência e relevância da MP se justificam pela 
necessidade de oferecer, com a maior brevidade pos-
sível, mecanismos capazes de evitar e minimizar os 
impactos de desastres naturais, que vêm se tornando 
recorrentes nos últimos tempos, com graves repercus-
sões na população atingida.

As medidas previstas demonstram conformidade 
com os objetivos expressos na Proposta Interminis-
terial de 2011. De fato, essas providências apontam 
para uma abordagem integrada da gestão de riscos 
que pressupõe ações preventivas à formação de no-
vas áreas de risco, bem como redução do nível nas 
ocupações urbanas já instaladas, bem como imple-
mentação de planos de contingência voltados à pro-
teção da população, no caso da ocorrência de ventos 
pluviométricos extremos.

No que tange à análise da constitucionalidade 
formal, a temática da Medida Provisória da Defesa Ci-
vil insere-se no campo das competências legislativas 
privativas da União, conforme inciso XXVIII do art. 22 
da Constituição Federal, e não interfere nos temas de 
competência exclusiva do Congresso Nacional, art. 
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49 da Constituição Federal. Além disso, a proposição 
não incorre em qualquer das limitações formais no art. 
62 da Lei Maior.

Quanto à constitucionalidade material, enten-
demos que o PLV em exame não afronta qualquer 
princípio ou direito fundamental consagrado no texto 
constitucional. Ademais, a proposição mostra-se sinto-
nizada com as prescrições do art. 182 da Constituição 
Federal, dedicado a disciplinar a política de desenvol-
vimento urbano.

A leitura é um pouco cansativa, mas em medi-
das provisórias é necessário que se façam as análises 
quanto à admissibilidade, quanto à constitucionalidade, 
quanto à juridicidade e também à técnica legislativa. São 
preceitos do regimento que prevêem isso. É um pouco 
maçante, mas é necessário que se faça isso, antes de 
entrar propriamente na questão de mérito da matéria.

No que tange à juridicidade, consideramos que 
o projeto está em consonância com o regramento ge-
ral sobre os temas a que faz referência, em especial 
defesa civil e ordenamento territorial urbano.

Em relação à técnica legislativa, entendemos 
que o PLV nº 04, de 2012, mostra consonância com 
os ditames da Lei Complementar nº 95, de 26 de fe-
vereiro de 1998.

Quanto à adequação financeira, concordamos 
com os termos do parecer adotado pela Câmara dos 
Deputados.

Segundo o relator naquela Casa, a medida provi-
sória em tela trata basicamente de matéria normativa, 
sem grandes implicações de natureza orçamentário-
-financeira para a União.

Não há, pois, óbices à aprovação da matéria no 
que concerne à sua adequação orçamentário-finan-
ceira, já que o ônus financeiro da implementação das 
medidas é da competência direta dos Municípios que 
serão inscritos no cadastro nacional.

Merece atenção, no entanto, o disposto no art. 5º 
da medida provisória, reproduzido no art. 16, do PLV 
nº 4, de 2012, segundo o qual fica a União autorizada 
a conceder incentivo ao Município que adotar medidas 
voltadas ao aumento da oferta de terra urbanizada para 
utilização e habitação de interesse social por meio dos 
institutos previstos na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 
2001, na forma do regulamento.

Nesse ponto, entendemos que a redação do dis-
positivo não é incompatível com as normas que regem 
a atividade orçamentária e financeira da esfera públi-
ca. O dispositivo apenas autoriza a União a conceder 
incentivo, por meio de transferência de recursos, cuja 
liberação dependerá, num primeiro momento, do le-
vantamento dos Municípios e das áreas selecionadas 
para utilização em habitação de interesse social.

A transferência efetiva dos recursos aludidos aos 
Municípios se dará numa etapa posterior ao longo dos 
próximos anos e será naturalmente amparada em dota-
ções orçamentárias consignadas no Orçamento Geral 
da União para tal finalidade, em cada exercício, respal-
dadas as programações orçamentárias e financeiras 
ao longo de cada ano, levando-se em conta sempre a 
disponibilidade de recursos por parte da União.

Passo, neste momento, à análise do mérito.
Historicamente, a Defesa Civil brasileira sempre 

foi organizada por meio de decreto do Poder Executivo. 
Somente com a edição da Medida Provisória nº 494, 
em 2 de julho de 2010, posteriormente convertida na 
Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010, a estru-
turação do sistema foi realizada por norma legal com 
estatura de lei federal.

A Secretaria Nacional de Defesa Civil (órgão cen-
tral do Sindec) do Ministério da Integração Nacional 
tem entendido que esta Lei não contribuiu em nada 
para a organização do sistema, o que parece ser um 
amplo consenso no setor. Existe a percepção de que 
essa norma legal teria promovido o maior desmanche 
do sistema já ocorrido em sua história. Ao que tudo 
indica, a nova lei foi concebida de modo descolado da 
realidade dos operadores da defesa civil e desconsi-
derou por completo as deliberações da 1ª Conferência 
Nacional de Defesa Civil, realizada em 2010.

A lei pecou ao privilegiar as ações de resposta e 
reconstrução, em detrimento das medidas preventivas 
e preparatórias.

Vejam bem, vou reprisar esta frase: a lei pecou 
ao privilegiar as ações de resposta e reconstrução, em 
detrimento das medidas preventivas e preparatórias.

Gerou muita confusão por não estabelecer com-
petências claras para cada ente da Federação. Além 
disso, a nova legislação imprimiu, na prática, um ritmo 
moroso para as atividades de defesa civil, incompatível 
com as necessidades das populações vulneráveis ou 
afetadas por desastres.

Talvez o pior resultado da Lei nº 12.340, de 2010, 
tenha sido contribuir para a desarticulação do sistema 
ao possibilitar a comunicação direta entre os Municípios 
e a União, sem necessidade de homologação pelos 
Estados. Isso gerou uma quebra no fluxo de informa-
ções, agravada pela frágil estrutura e pela capacitação 
deficiente do pessoal alocado nas Coordenadorias Mu-
nicipais de Defesa Civil. Virou um bode bonde.

A eliminação da etapa de homologação pelos Es-
tados – posterior à decretação pelo Município e anterior 
ao reconhecimento pela União – inviabiliza o controle 
e dificulta a colaboração dos Estados em relação às 
circunstâncias de emergência e de calamidade públi-
ca, objeto de decretos municipais.
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O Brasil vem discutindo as questões referentes 
a uma melhor estruturação da defesa civil e já acu-
mula conhecimento e experiência sobre o assunto. É 
necessário colocar em prática as diversas propostas 
que têm sido apresentadas. Nesse contexto, merecem 
destaque as propostas de melhoria do financiamento 
do sistema, com garantias orçamentárias adequadas, e 
de construção de um arcabouço legal que dê seguran-
ça às ações de prevenção e de resposta a desastres.

Uma nova legislação de ordenamento do Sistema 
Nacional de Defesa Civil deve promover a adequada 
repartição de competências entre os diversos entes da 
Federação. Contudo, essa nova lei não deve transferir 
para Estados e Municípios a responsabilidade total. Os 
mesmos precisam ser esclarecidos sobre os mecanis-
mos previstos na lei, para que ela seja efetivamente 
cumprida. De qualquer modo, é preciso assegurar os 
recursos necessários para as ações nessa área, sob 
pena de se imporem obstáculos insuperáveis.

O Fundo Especial para Calamidades Públicas – 
Funcap, instituído pelo Decreto-Lei nº 950, de 13 de 
outubro de 1969, e reformulado pela Lei nº 12.340, 
de 2010, não funciona. Ele sequer foi regulamentado 
pelo Poder Executivo Federal. Nem isso foi. Nos atuais 
moldes, nenhum dos Estados da Federação aportou 
recursos, nem tem intenção de fazê-lo. Ninguém aportou 
nem há intenção de fazê-lo, porque só podem aplicar 
os recursos no campo da reconstrução; no campo da 
previsibilidade, no campo da prevenção, não é permi-
tido. E aí nem Município nem Estados têm aplicado 
recursos dessa ordem, porque, se a cada R$1,00 que 
aplicar nisso, a União aplicaria R$3,00, três vezes mais. 
Mas ninguém aplicou porque todo mundo achava que 
não viriam problemas.

A deficiência da Lei nº 12.340, de 2010, para or-
ganizar o planejamento, a coordenação e a execução 
das ações de defesa civil parece ser amplo consen-
so entre os operadores do atual Sistema Nacional de 
Defesa Civil. O texto original da Medida Provisória nº 
547, de 2011, no entanto, não atendia às demandas 
do setor, no sentido de reorganizar o sistema. Nesse 
sentido, as alterações promovidas pelo PLV nº 4, de 
2012, vêm em boa hora preencher essa lacuna.

A proposição tem vários méritos, como a organi-
zação do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Ci-
vil, a definição clara de competências para cada ente 
da Federação e a criação de instrumentos para que a 
legislação urbana trate especificamente da ocupação 
de áreas de risco.

As alterações introduzidas no Estatuto da Cidade 
e na Lei de Parcelamento do Solo Urbano, a par de 
serem consentâneas com o objetivo da Política Nacio-
nal de Proteção e Defesa Civil, guardam conformidade 

com as diretrizes gerais da política urbana, as quais, 
nos termos da Constituição Federal, destinam-se a 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

Nas ocupações de áreas suscetíveis à ocorrên-
cia de deslizamentos, inundações e outros acidentes, 
decorrentes de processos geológicos ou hidrológicos, 
restam desatendidos ambos os princípios constitucio-
nais da política urbana. O “pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade” fica comprometido por uma 
distribuição físico-espacial socialmente segregadora, 
no âmbito da qual, não havendo a destinação de lo-
calizações adequadas e condignas para a população 
pobre, resta a esse segmento social a ocupação de 
áreas impróprias. É o que acontece hoje. De outra parte, 
não há como assegurar, nessas circunstâncias, como 
requer a Constituição Federal, a realização do “bem-
-estar” da população urbana como princípio norteador 
das políticas públicas municipais.

Desse modo, os mandamentos legais incorpo-
rados pelo PLV nº 4, de 2012, à legislação urbana ora 
vigente operam no sentido de conferir efetividade aos 
direitos sociais assegurados pela Constituição Federal, 
seja por condicionar a expansão urbana a informações 
geotécnicas indispensáveis, seja por assegurar, por 
meio da delimitação no registro de imóveis de zonas 
especiais de interesse social, a destinação de sítios 
adequados para a população de baixa renda.

Entretanto, algumas deficiências graves ainda 
podem ser identificadas.

O texto aprovado pela Câmara não definiu a rela-
ção Fundo Especial para Calamidades Públicas, hoje 
direcionado para a reconstrução de áreas afetadas 
por desastres, sem qualquer aplicação em relação a 
medidas de prevenção, preparação e resposta, por 
exemplo. Também não estabeleceu novas fontes de 
recursos para esse Fundo. 

Sem disponibilidade segura de recursos conti-
nuaremos, repito, dependentes da liberação de cré-
ditos extraordinários, o que prejudica o planejamento 
do setor e, principalmente, a execução de ações de 
prevenção e previsibilidade. Temos plena consciência 
de que, sem essa sustentação financeira, outras me-
didas tornam-se inócuas a essa tríade formada pela 
organização do sistema, com definição clara de com-
petências pelo Cadastro Nacional de Áreas de Risco 
e seu respectivo plano de contingência, falta o vértice 
essencial da dotação orçamentária, além da mudança 
de paradigma rumo à prevenção. 

As emendas inicialmente propostas vinham no 
sentido de atender a essa demanda, garantindo os 
recursos necessários para a efetiva execução de uma 
política pública de prevenção e defesa civil. Por um 
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lado, reformulando o Funcap – Fundo Especial para 
Calamidades Públicas. Da forma como está, com seus 
recursos destinados exclusivamente à reconstrução, 
o Fundo simplesmente não funciona, tanto que nem 
sequer mereceu regulamentação. Por isso, é de vital 
importância garantir um investimento em ações de 
prevenção e preparação. Por outro lado, criando novas 
fontes de recurso, como a destinação de 1% do valor 
do prêmio de todos os seguros realizados no País. No 
entanto, gostaria de frisar bem, tendo em vista o prazo 
exíguo em que o Projeto de Conversão chegou a esta 
Casa, estamos na véspera da extinção de sua validade 
– extingue-se amanhã –, entendemos por bem retirar 
as referidas emendas.

Ressalto, contudo, que isso se deu diante do com-
promisso público assumido pelo Governo na presença 
do Líder, Senador Eduardo Braga, de já no mês seguinte 
enviar a proposta de um novo marco regulatório para 
Defesa Civil no País, amplo, que contemple todas as 
diretrizes e garanta recursos para sua execução. Não 
só isso. Diante de um contato, não só com o Líder do 
Governo, mas também de um encontro na Casa Civil, 
na última quinta-feira, com a Ministra da Casa Civil, 
a nossa Senadora Gleisi Hoffmann, e também diante 
do compromisso do Ministro Fernando Bezerra, do 
Ministério da Integração Nacional, de trabalharem em 
conjunto para que, durante o mês de abril, possa vir o 
marco regulatório a esta Casa, para que este tripé da 
Defesa Civil tenha sustentabilidade. 

Ante tudo isso, declaramos nosso voto pela ad-
missibilidade da Medida Provisória nº 547, de 2011, e 
pela aprovação do Projeto de Lei de Conversão nº 4, 
de 2012, dela proveniente com a retirada das emen-
das por nós propostas.

São as considerações, nobres Senadores e Se-
nadoras, que tenho a propor neste momento, na leitura 
deste relatório.

Finalizando, volto a frisar, Sr. Presidente, no-
bres Colegas, a necessidade imperial – e era nossa 
intenção, desde o início – de tratarmos essa matéria 
quando recebemos na última terça-feira. Em seguida, 
apresentamos aquilo que a nossa Comissão Tempo-
rária construiu, ao longo de alguns meses de trabalho 
nesta Casa, uma comissão proposta e presidida pelo 
eminente Senador Jorge Viana e por demais Colegas, 
em número de 12 ou 13 nesta Casa, que se dedica-
ram num esforço hercúleo, percorrendo cinco regiões 
deste País, ouvindo em cada uma das regiões as De-
fesas Civis dos governos estaduais, os órgãos ligados 
a esse campo, a esse setor, para trabalharmos alguma 
proposta que seja outra e não esta que hoje estamos 
acostumados a ver. 

Esse foi o trabalho porque, até então, em todos 
os anos, acontecem as enchentes, acontecem os de-
sastres, acontecem as circunstâncias, os Municípios 
fazem o levantamento e o encaminham à Defesa Civil 
dos seus respectivos Estados. Essa, por sua vez, traz 
ao Ministério da Integração Nacional, que encaminha 
à Casa Civil, e uma medida provisória é encaminhada 
ao Congresso Nacional. Isso se tem passado no tempo 
mínimo de seis meses, e lá continua a escola caída, o 
posto de saúde no chão, sem passagem para os alu-
nos e para as pessoas, trancando o desenvolvimento. 
Isso não é possível!

Então, o que se quer é que se batalhe e que se 
crie um novo arcabouço para a Defesa Civil no País. 
Avançou? Avançou. O Governo enviou essa medida 
provisória? Mandou, mas, quando ela chegou à Câma-
ra, dava funções para que os Municípios e os Estados 
fizessem os levantamentos de risco em suas comuni-
dades, em seus Municípios. Por sua vez, conseguiu-se, 
através da Comissão Temporária instalada na Câmara 
dos Deputados, mediante o relatório do eminente De-
putado Federal Glauber Braga, com grande esforço, 
inserir nessa MP algumas propostas com que nós 
também vínhamos trabalhando aqui no Senado, para 
que se dimensione e se dê a capacidade de quem é 
quem nessa história. Foram delimitadas competên-
cias, e conseguiu-se inserir nessa medida provisória 
as competências dos Estados e Municípios. Aí, veio 
a esta Casa. 

Nós procuramos, na última terça-feira, inserir, 
para fechar essa tríade entre o marco delimitador e 
as competências, como atender, porque a Confedera-
ção Nacional dos Municípios já nos enviou questiona-
mento de como vão fazer para levantar esses dados 
no Brasil, nos Municípios e nas áreas de risco, sem 
ter as condições mínimas. De que maneira, porque o 
Funcap, como está hoje, não tem condições de apli-
car no sentido das previsibilidades, da prevenção, do 
monitoramento. Como vamos antecipar isso? Essa é 
a ideia das nossas emendas: fazer com que o Funcap 
seja flexível e possa aplicar na prevenção, na previsibi-
lidade, e também criar os fundos. Essas são as nossas 
duas emendas nossas. 

Em função de que a MP se extingue amanhã, 
não será possível voltar à Câmara para que as emen-
das sejam analisadas. Pelos menos, vamos delimitar 
o marco dentro de uma proporção de fazer os levan-
tamentos, ver quem é quem na história e, com o com-
promisso da Casa Civil, do Ministério da Integração 
Nacional e do nosso novo Líder do Governo, Senador 
Eduardo Braga, de que, no mês que vem, em abril, o 
Governo elabore um marco regulador da Defesa Civil 
e o envie a esta Casa, para que nós possamos, daí 
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sim, formar o verdadeiro tripé das competências, das 
delimitações e, também, dos recursos, para que esse 
novo arcabouço da defesa civil no Brasil possa, na 
verdade, funcionar.

Não podemos parar sem que isso venha. E olhem, 
sei que é um crédito de confiança com que se conse-
guiu trabalhar. Que o Governo, com a sua boa vonta-
de, envie até o mês de abril essa proposta, para dar 
passividade, para tranquilizar a Nação, porque, todos 
os anos, ocorrem desastres, ocorrem problemas e a 
população sofre.

Vamos aguardar, então, até o mês que vem, para 
ver se nós podemos, de uma vez por todas, delimitar 
esse marco regulatório para a defesa civil no País, para 
sermos um país previdente, organizado nas suas ba-
ses e para que, também, a defesa civil nos Municípios 
tenha condições de fazer previsões e, se necessário, 
entrar em campo imediatamente, não esperando que 
os recursos demorem tanto quanto hoje.

Essa é a nova tese da defesa civil neste País.
Vamos, então, para o mês que vem. Por enquan-

to, é um avanço? É. É o que nós queremos? Não, mas 
é o possível neste momento.

Eram essas as considerações, ao propor essa 
medida provisória, Sr. Presidente e nobres colegas.

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

– AP) – O parecer conclui pela aprovação do projeto 
de lei de conversão e dos pressupostos de relevân-
cia, urgência e adequação financeira e orçamentária.

Em votação. (Pausa.)
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – Sr. Presidente, para discutir os pressupostos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Para discutir. 
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, essa é uma medida provisória que trata da 
prevenção e das respostas aos desastres geológicos 
que afetam populações humanas, como desabamen-
tos, inundações, etc.

Evidentemente, nós temos uma lei, a Lei nº 
12.340, de 2010, que, por consenso de quem lida no 
setor, é uma lei aquém do que é necessário se fazer 
efetivamente, tanto a prevenção, como o combate a 
esses acidentes naturais.

Acontece que essa Medida Provisória nº 547 veio 
extremamente enxuta do Poder Executivo e a Câma-
ra dos Deputados acabou engordando essa medida 
provisória, colocando inúmeros artigos, na tentativa 
até de fazer com que a lei funcionasse, e nós vamos 
discutir isso no mérito. 

Mas é preciso deixar claro, Sr. Presidente, pri-
meiro, que é óbvio que a matéria é relevante. Por quê? 
Porque disciplinar prevenção de acidentes, como desa-
bamentos, inundações, etc., só pode ser uma matéria 
relevante. E é matéria também urgente. Acontece que 
as medidas principais, como nós vamos discutir no 
mérito, elas foram todas postergadas. Então, a União 
pode, se quiser, fazer um aporte para determinado se-
tor; a União pode, se quiser, ajudar os municípios; a 
União pode, se quiser, ajudar os Estados. Então, não 
ficou algo impositivo. 

O Senador Casildo Maldaner tentou até salvar 
a medida provisória da simples previsão, da simples 
“principiologia”, fazendo com que esse fundo, que foi 
criado pelo Congresso, e, portanto, é inconstitucional, 
tivesse robustez. Mas também, se ele procedesse des-
sa forma, a medida provisória iria cair. E ele tomou a 
cautela de fazer com que essas providências fossem 
tomadas no futuro. 

Segundo o nosso Casildo Maldaner – eu gos-
taria que ele reafirmasse isso –, há um compromisso 
do Governo Federal de, ainda no mês que vem, tornar 
efetivas, através de medidas próprias, as inserções 
dentro do fundo, as previsões orçamentárias dentro 
desse fundo, para que ele não seja simplesmente uma 
carta de boas intenções.

Então, Sr. Presidente, diante disso... E, melhor 
dizendo, eu disse que o fundo foi criado, mas o con-
selho foi criado, que daria uma inconstitucionalidade 
formal. Mas, conversando tanto com o nosso Líder 
Arthur Virgílio como com o nosso Eduardo Braga, que 
assume a Liderança, bem como com o Senador Casildo 
Maldaner, se realmente o Poder Executivo, a partir do 
mês que vem, vier com uma nova medida provisória 
“cacifando” esse fundo e dando efetividade a ele, nós 
vamos votar favoravelmente.

Então, eu gostaria de ouvir, se V. Exª me permitir, 
tanto do nosso Relator quanto do Líder se realmente 
existe esse compromisso, para que nós possamos votar 
favorável aos pressupostos de relevância e urgência. 

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
apenas para cumprimentar o nosso relator, Senador 
Casildo Maldaner, e para responder ao nosso Senador 
Demóstenes que, efetivamente, num grande trabalho 
realizado inclusive pelo Senado da República, numa 
Comissão Temporária presidida pelo Senador Jorge Via-
na cujo relator foi o Senador Casildo Maldaner, durante 
meses o Senado fez um trabalho exemplar na busca 
de soluções e propostas para a defesa civil no Brasil.

Coube à Presidenta da República, Dilma Rousseff, 
encaminhar uma MP em que havia inicialmente sete 
artigos, que foi ampliada para 31 artigos na Câmara 
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dos Deputados, todos eles voltados para a defesa civil. 
Não se vê nessa MP, ao contrário de outras que nós já 
vimos aqui nesta Casa, penduricalhos e coisas afeitas 
à questão das nossas MPs.

Buscando aprimorar esta MP, nosso relator apre-
sentou duas emendas e nós tivemos a oportunidade de 
debatê-las dentro da Casa Civil, com o Governo Fede-
ral. E a Ministra Gleisi está conduzindo esse entendi-
mento, conforme informado pelo nosso relator ainda há 
pouco da tribuna, para que nós possamos consolidar 
e aprofundar ainda mais os avanços sobre essa MP.

Portanto, o Governo constrói uma solução impor-
tante. Há uma participação intensa do Senado, através 
do Senador Casildo Maldaner e através do Senador 
Jorge Viana, nessa comissão composta por diversos 
membros do Senado. E tenho certeza absoluta de que, 
no marco regulatório, que deverá ser encaminhado nos 
próximos dias para o Congresso Nacional, nós esta-
remos com esses avanços garantidos, conforme com-
promisso assumido com o Senador Casildo Maldaner.

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

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – O DEM, diante da afirmativa confirmando as 
palavras – não podia ser diferente – do Relator Casildo 
Maldaner, vota pela relevância e urgência da medida, 
Sr. Presidente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente.

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

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente, 
vamos votar também favoravelmente à medida, só 
destacando, mais uma vez, que a pressão sobre essa 
medida provisória ressalta a necessidade... Nós vamos 
insistir aqui quantas vezes forem necessárias, Presi-
dente, para que a Câmara faça tramitar a proposta de 
emenda à Constituição de autoria de V. Exª, cujo rela-
tor foi o Senador Aécio Neves.

O Congresso Nacional se submeteu ao constran-
gimento, ainda há pouco, de ver o Supremo Tribunal 
Federal tomar uma decisão em relação a medidas pro-
visórias votadas aqui, quanto ao rito. Tudo isso poderia 
e pode ser evitado se, o quanto antes, resolvêssemos, 
na Câmara, a tramitação da proposta de emenda à 
Constituição de autoria de V. Exª e relatada pelo Se-
nador Aécio Neves, que resolve, em definitivo, o pro-
blema do rito de tramitação das medidas provisórias. 

Sei que já houve, inclusive, uma manifestação do 
Presidente da Câmara claramente contrária à matéria, 
mas, enquanto não avançarmos em relação à tramita-
ção dessa PEC que está na Câmara dos Deputados, 

teremos essa dificuldade aqui de medidas provisórias 
chegarem aqui, no açodado do tempo, com pouco 
tempo, sem condição e sem o direito de legislarmos, 
porque é disso que se trata. Com essa medida provisó-
ria, por mais meritória que seja, que tem o nosso voto 
favorável, estamos sendo impedidos, na prática, de a 
ela apresentar emendas, porque eventuais emendas 
acarretariam o decurso do prazo dessa medida provi-
sória, com todos os problemas que, com ela decaindo, 
poderiam vir a ter para a sociedade brasileira. 

Portanto, votaremos favoravelmente à relevância 
e à urgência, votaremos favoravelmente ao mérito da 
medida provisória, mas não sem destacar que é ne-
cessária uma medida por parte da Casa de pressão 
à Câmara dos Deputados, de resposta à Câmara dos 
Deputados, para que tenhamos restaurado, na prática, 
o direito de legislar.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Diante das palavras de V. Exª, vou comunicar 
ao Plenário que o Presidente da Câmara dos Deputa-
dos assumiu comigo o compromisso de, nas próximas 
duas semanas, resolvermos esse assunto.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Sr. Presidente, permita-me? 

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – 
Ainda...

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Pois não. 

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – 
Permita-me, Sr. Presidente?

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Boa notícia, Sr. Presidente. 

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

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Ainda sobre essa 
mesma questão, V. Exª faz soar música aos nossos 
ouvidos ao comunicar essa última conversa, que não 
foi a primeira. V. Exª tem – e eu sou testemunha – rei-
terado às lideranças da Câmara e ao Presidente da 
Câmara, em especial, a necessidade de que proposta 
de V. Exª, que tive a honra de relatar e que regula e 
estabelece o rito definitivo e, a meu ver, adequado de 
tramitação das MPs, possa ser votada. 

Tivemos, Sr. Presidente José Sarney, Srs. Sena-
dores, há duas semanas, uma decisão do Supremo 
Tribunal Federal que gerou reações nesta Casa e al-
guma confusão no processo legislativo, em que houve 
a manifestação determinando que o rito ainda vigente 
que garante o funcionamento das comissões especiais 
quando da avaliação de cada medida provisória seria 
essencial à correção do processo legislativo. 
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Quero apenas relembrar aos Srs. Senadores 
que a proposta que relatei corrige definitivamente 
essa questão; estabelece o caminho das Comissões 
de Justiça das duas Casas como a primeira instância 
a determinar aquilo que estamos hoje, aqui, fazendo, 
sem qualquer discussão mais aprofundada: a defini-
ção sobre se é, ou não, relevante e urgente o tema da 
medida provisória. Nos poupa dos constrangimentos 
sucessivos que temos tido, tendo de votar aqui, por 
premência de tempo, os penduricalhos ou os contra-
bandos, como aqui se estabeleceu considerar as ma-
térias impróprias, não correlatas à original, que são 
introduzidas durante a tramitação na Câmara dos De-
putados e de que todos nós delas aqui nos tornamos 
reféns, já que sempre uma ação positiva na medida 
provisória se tornaria inócua, se não aprovássemos 
os tais contrabandos ou penduricalhos. 

Além disso, a proposta nos garante um tempo 
razoável para a discussão das medidas provisórias 
nesta Casa – não menos do que 30 dias – e, obvia-
mente, vai, de forma definitiva, dirimir essa pendência 
de interpretação do Supremo Tribunal Federal e das 
Casas do Congresso.

Portanto, a palavra de V. Exª é essencial, para que 
possamos ter a palavra final da Câmara dos Deputa-
dos. Não é possível, Presidente José Sarney, que essa 
matéria esteja lá por seis meses. Já são seis meses, 
sem qualquer manifestação, mesmo na comissão inicial 
e sequer também criada até agora comissão especial.

Sobre essa matéria, em homenagem ao Sena-
dor Maldaner, confiando nos compromissos com ele 
assumidos, o Líder Alvaro Dias aqui se posicionará 
em nome do Partido, mas o PSDB – posso antecipar 
– se colocará favoravelmente, já que se trata de uma 
questão que afeta a vida de tantos brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Em votação.
O Senador Alvaro Dias pediu a palavra.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Apenas para desta-
car o voto favorável do PSDB ao relatório competente 
do Senador Casildo Maldaner, louvando a preocupa-
ção do Senador catarinense em definir recursos para 
a prevenção de calamidades. Isso é essencial.

Lamentamos não ver a sua emenda aprovada 
já, mas esperamos que os compromissos, que foram 
assumidos com ele de que isso se fará posteriormente 
sejam realmente honrados pelo Governo. 

Santa Catarina tem sido vítima de constantes in-
tempéries, a sua população tem sofrido especialmente 

no belíssimo litoral que possui, e há a necessidade da 
prevenção.

Por isso, os nossos cumprimentos ao Senador 
Casildo Maldaner por essa preocupação.

E aproveito, Sr. Presidente, para fazer um apelo 
aos Srs. Senadores que se encontram especialmen-
te na reunião da Comissão de Assuntos Econômicos 
para que compareçam brevemente ao plenário, pois, 
a seguir, teremos deliberação nominal, que é a vota-
ção da PEC nº 5.

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

– AP) – Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam os 

pressupostos de relevância, urgência e adequação 
financeira queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Em discussão o projeto de lei de conversão so-

bre o mérito.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – Para discutir o mérito, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Para discutir, com a palavra o Senador De-
móstenes Torres.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, primeiramente, gostaria de reforçar as palavras 
do Senador Aécio Neves. 

Veja que o Supremo Tribunal Federal acaba de 
decidir que essa comissão especial, prevista para 
existir na discussão das medidas provisórias, tem que 
ser instalada obrigatoriamente. O Governo diz que é 
impossível instalar essa comissão porque não dará 
tempo de se fazer a votação das medidas provisórias. 
Isso quer dizer o seguinte: se não fizermos essa ins-
talação e discussão, todas as medidas provisórias, 
daqui para frente, serão declaradas inconstitucionais 
pelo Supremo Tribunal Federal.

Vamos lembrar que, na proposta apresentada 
por V. Exª e relatada pelo Senador Aécio Neves, a co-
missão desaparece. Então, a admissibilidade será feita 
pelas Comissões de Constituição e Justiça da Câmara 
e do Senado. Aí, faremos a discussão do mérito lá e 
aqui, dando ao Senado o mínimo de 30 dias para evitar 
o constrangimento que teve hoje o Senador Casildo 
Maldaner: tinha uma proposta boa, dava efetividade ao 
fundo, todos nós concordávamos com isso, inclusive o 
Governo, mas ele teve que retirar por conta do tempo.

Então, com 30 dias, os Senadores vão poder 
fazer as suas propostas. Essas propostas retornarão 
à Câmara, e nós poderemos contribuir com o Brasil, 
que é o que nós não estamos fazendo hoje. O Senado 
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está by passado totalmente. E a última opinião, embora 
formalmente seja nossa, na realidade, é da Câmara.

Penso que V. Exª, Sr. Presidente, deu uma gran-
de notícia. Continue nessa linha. Em duas semanas, 
se tivermos uma notícia de como a Câmara irá tratar 
esse assunto, poderemos sair desse fogo cruzado, e o 
Senado passará a dar uma contribuição efetiva ao País.

Sr. Presidente, quanto ao mérito, é bom que se 
ressalte, como já comecei a dizer, que estamos re-
almente tratando de condições principiológicas. Por 
exemplo, são objetivos da Política Nacional de Proteção 
e Defesa Civil reduzir os riscos de desastres, prestar 
socorro e assistência às populações atingidas por de-
sastres, recuperar as áreas afetadas por desastres. 

Vejam que são objetivos. Quando vem para a 
União, compete à União expedir normas para imple-
mentação e execução desse plano, coordenar todo o 
sistema, promover estudos etc.. Vai para os Estados, 
e também há um rol exaustivo: executar o plano em 
seu âmbito territorial, coordenar as ações do sistema 
e a articulação com a União e os Municípios. Compe-
te aos Municípios executar o plano em âmbito local, e 
assim por diante.

Parece-me que, aqui, fere o pacto federativo. 
Por quê? Porque a União estabelece para Estados e 
Municípios a maneira de agir. Mas, de qualquer for-
ma, cria um sistema. Agora, quando entra na questão 
do dinheiro, evidentemente, a coisa fica assim: fica a 
União autorizada a conceder incentivos ao Município 
que adotar medidas voltadas ao aumento da oferta de 
terra urbanizada etc.. E aí vai: a União poderá manter 
linha de crédito, os programas habitacionais devem 
priorizar isso e aquilo.

Então, Sr. Presidente, na realidade, é uma boa 
carta de princípios, inegavelmente. Mas efetividade 
não há. Só haverá efetividade se, a partir do mês que 
vem, o Governo cumprir a palavra e mandar outra me-
dida provisória, colocando os recursos para que esse 
fundo possa funcionar. 

Vamos votar favoravelmente, mas clamando para 
que, a partir do mês que vem, essa efetividade acon-
teça, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Votação do projeto de lei de conversão, que 
tem preferência regimental.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam...
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr. 

Presidente, para encaminhar. 

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

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Quero encami-
nhar, Sr. Presidente, favoravelmente ao projeto, mas 
louvando a posição da comissão que analisou essa 
matéria e, principalmente, o Relator, o Senador Casildo, 
que foi de uma habilidade muito grande na avaliação. 

Hoje, temos a certeza de que, ao votarmos de 
forma unânime essa medida, vamos esperar o marco 
regulatório que estará chegando exatamente sob o 
comando e a relatoria futura do Senador Casildo, que, 
em nome do PMDB, fez um belíssimo trabalho. 

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Sr. Presidente.

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

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero, na mesma 
linha do Senador Vital do Rêgo, elogiar aqui o trabalho 
do Senador Casildo Maldaner.

Mas acho que é importante acentuar principal-
mente o final da fala do Senador Vital do Rêgo. Essa 
política é exatamente o início de uma caminhada, Se-
nador Casildo, para que nós consolidemos a cultura de 
defesa civil no Brasil, fechando, de uma vez por todas, 
as portas para essa situação de sempre agir depois 
dos fatos efetivamente ocorridos. 

Além dessa política, que começou, inclusive, 
neste Senado com o importante trabalho feito sob o 
comando do Senador Casildo, acho que é importante 
também avançarmos para os centros de emergência. 
Na política de defesa civil, nós precisamos consagrar 
no Brasil, como existe em todo o mundo, a figura dos 
centros de emergência, permitindo a sinalização, o 
acesso por parte da população, os sistemas de aler-
ta, os sistemas de monitoramento e, principalmente, 
a prestação do serviço.

Portanto, o Partido dos Trabalhadores e o Bloco 
encaminham o voto favoravelmente.

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

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria vai à sanção presidencial.

É o seguinte o projeto de lei de conver-
são aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Casildo 
Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu ape-
nas gostaria de fazer um registro aqui, agradecendo a 
compreensão dos diversos líderes, sobre essa matéria 
que acabamos de votar. 

Eu quero confessar, Sr. Presidente, nobres co-
legas, que eu vivi um dilema na semana passada. Eu 
até procurei V. Exª na Presidência para dizer que nós 
precisávamos inserir dois dispositivos, para que hou-
vesse resultados nesse novo arcabouço de defesa 
civil no Brasil. Aí, foi um martírio, foi um vaivém: “não 
há tempo, não é possível”. 

Pensei: “Como é que nós vamos construir, en-
tão, essa saída? A medida provisória daqui volta para 
a Câmara, e não haverá tempo hábil”. Aí se chegou 
à conclusão de que, no mês que vem, o Governo... 
Haverá reuniões entre o novo Líder do Governo e a 
Casa Civil, com a Ministra Gleisi, com o Ministro Fer-
nando Bezerra. 

Vamos construir, porque assim como está não dá. 
A Confederação Nacional dos Municípios nos procurou 
para dizer que, como está, há avanços? Há, mas não 
vamos conseguir efeitos práticos. 

Com esses compromissos – o mês de abril tem 
trinta dias –, vir uma proposta com efeitos práticos, para 
haver consequências leais à defesa civil no Brasil... 

Eu quero agradecer a compreensão dos líderes 
em relação a essa matéria, Sr. Presidente. É um voto 
de confiança. 

Agora, eu vou ficar na espreita também, porque 
quero dizer a V. Exª e aos colegas que, se isso não 
acontecer, não tenho mais idade para esperar.

Quer dizer, “o enrolation” não dá. Eu quero ser 
muito sincero. Meu Líder, Eduardo Braga, e Ministra 
Gleisi, se isso não acontecer, eu vou ficar pegando no 
pé. Isso é para ajudar a defesa civil no Brasil, Sr. Presi-
dente. Nós precisamos disso para fechar o tripé. Hoje, 
estamos com dois no tripé. Isso é no bom sentido. É 
para o Brasil, é para a defesa civil no Brasil.

Mas quero, então, neste momento, agradecer a 
compreensão dos senhores colegas e dos líderes so-
bre essa matéria.

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

– AP) – A Mesa se manifestando com a invocação da 
idade de V. Exª, eu quero dizer que ela não procede, 
até pela confiança que vamos ter de que a coisa será 
encaminhada à Casa rapidamente. 

Mas V. Exª é testemunha da unanimidade com 
que a Casa ressaltou o parecer de V. Exª.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr. 
Presidente, eu queria...

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

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria fazer uma 
comunicação à Casa, e eu queria inclusive, inicialmen-
te, até pedir a V. Exª que permanecesse em plenário. 

Sei que V. Exª aquiesceu no que diz respeito à 
votação da PEC nº 5, mas eu fiz questão de tocar nes-
se tema antes de iniciarmos a apreciação da PEC nº 
5 e em dois outros assuntos.

O primeiro deles tem a ver com o desenvolvimento 
daquilo que nós, líderes, havíamos conversado com V. 
Exª, que diz respeito ao pacto federativo.

V. Exª, em conversa com diversos líderes, co-
municou-nos, inclusive, numa sequência de atos já 
praticados na reforma política, em relação ao Código 
de Processo Civil, assim como também já anunciou, 
atendendo a um pedido inclusive do Senador Hum-
berto Costa no que diz respeito à área da saúde, V. 
Exª nos comunicava naquele momento a intenção da 
criação da comissão para trabalhar como pensadores, 
técnicos, auxiliando o Congresso, e particularmente 
o Senado, na construção de uma proposta para esse 
novo pacto federativo.

Portanto, nesse aspecto, quero dizer a V. Exª aqui, 
falando em nome do nosso bloco – discutimos isto no 
dia de hoje –, que não há nenhuma discordância de V. 
Exª. Portanto, achamos que a convivência dessa co-
missão não pode – efetivamente não vai e não deve, 
não é esta a intenção de V. Exª – ultrajar nem tampouco 
ultrapassar os limites e as tarefas da CCJ e da CAE, 
que, neste exato momento, inclusive, discutem o pri-
meiro caminho, que é a questão da Resolução nº 72. 
Então, quero até, muito francamente, dizer a V. Exª da 
reclamação que fiz de público, por meios eletrônicos, 
sobre a nomeação, sem que nós tivéssemos a opor-
tunidade da indicação. 

Grandes técnicos, grandes nomes. Mas, nesse 
espírito que rege as relações de forma cordial, registra-
mos a nossa posição de não termos sido consultados. 

Em nome do nosso Presidente da Comissão de 
Assuntos Econômicos, Senador Delcídio, que é quem 
nos representa neste debate, dizemos a V. Exª que nós 
não vemos como choque, mas, sim, como colabora-
ção, mantidas inclusive as prerrogativas da Comis-
são de Assuntos Econômicos e, claro, da Comissão 
de Constituição e Justiça. E não seria outra forma. V. 
Exª, além da experiência, não cometeria o absurdo de 
uma comissão ultrajar, ultrapassar os limites das com-
petências das comissões desta Casa. Então, esse é 
o primeiro ponto no qual gostaria de tocar com V. Exª. 
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O segundo, aproveitando, mais uma vez, a pre-
sença do nosso Presidente, comunico aos líderes que 
diversos Senadores de diversos partidos, diante dos 
fatos ocorridos depois de todo o pronunciamento do 
Senador Demóstenes nesta Casa, do que foi veicu-
lado pela imprensa, a forma como as coisas vêm-se 
processando, um processo que, até então, nos era 
dito que corria em segredo de justiça, mas, a cada 
dia, grassam informações, circulam gravações e, cada 
vez mais, vai-se alastrando a rede de arapongagem no 
nosso País. Então, esses fatos foram sendo agravados 
exatamente pela citação, por meio dessa publicização 
de algo que, até então, era segredo de justiça: a ci-
tação de Parlamentares, tanto de Senador quanto de 
Deputados Federais. 

Nesse sentido, esse conjunto de Parlamentares 
e de partidos decidiu representar, hoje, ao Procurador-
-Geral da República, solicitando dele que essas me-
didas sejam adotadas, que esses processos efetiva-
mente sejam encaminhados para a instância devida, 
dentro do processo legal, uma vez que envolve agora 
a citação de Parlamentares. 

Aproveitando também essa mesma esteira, es-
tamos solicitando ao Procurador-Geral da República 
que, nesse fórum, essas questões sejam tratadas, per-
mitindo, assim, que aos citados seja, inclusive, dada a 
condição da sua defesa. 

Entendemos dessa forma, meu caro Presidente, 
porque, de outro jeito, representar internamente seria 
antecipar-se a um processo judicial que não conhece-
mos. Se promovêssemos, pela Corregedoria ou pelo 
Conselho de Ética, a apreciação desse ou daquele 
parlamentar, incorreríamos no erro de, inclusive, citar 
fatos que não conhecemos.

Se esses fatos, pelo que tem sido veiculado, estão 
na esfera do Ministério Público, da Justiça Federal e da 
Polícia Federal, que iniciou a operação Monte Carlo, 
solicitamos, então, ao Procurador-Geral da República 
que, de posse dessas informações, usando sua prer-
rogativa e sua autoridade conferida por lei, dê o devido 
encaminhamento, para que esses parlamentares pos-
sam galgar o direito de se defender, para que esses 
parlamentares, na mesma esteira do que, de forma 
veemente, aqui verbalizou o Senador Demóstenes, 
possam ser investigados, mas possam sair dessa si-
tuação. Que isso seja tratado como algo sigiloso, até 
que não saia nos meios de comunicação.

Portanto, nesse sentido, nós, Parlamentares, 
neste exato momento, estamos nos dirigindo ao Pro-
curador-Geral da República, para que esse processo 
ganhe curso e para que a apuração possa transcorrer 
de forma vigorosa, agora sim, na Justiça, sem que as 

informações sejam utilizadas para chantagear ou fazer 
ameaças daqui, dali ou de acolá.

Portanto, na representação, meu caro Presidente, 
incluímos os parlamentares do Congresso Nacional, 
todos aqueles que foram citados nessa matéria, para 
que o Procurador-Geral da República dê curso a esse 
processo de investigação.

Muito obrigado.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Peço 

a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 

Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Os Anais registrarão o comunicado de V. Exª, 
Senador Walter Pinheiro.

Tinha pedido a palavra, primeiro, pela ordem, o 
Senador Pedro Taques.

Em seguida, falará V. Exª, Senador José Agripino.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com 
todo o respeito ao Senador Walter Pinheiro, quero di-
zer que concordo com a constituição dessa comissão 
especial de juristas, ou melhor – desculpe-me –, dessa 
comissão de notáveis para debater o pacto federativo. 
Regimentalmente, para a formação dessa comissão, 
não seria preciso oitiva dos líderes. Para essa comis-
são, os nomes ali apresentados e elencados por V. 
Exª são do mais alto gabarito. Parabenizo V. Exª pela 
constituição dessa comissão.

No tocante ao segundo tema, quero também dar 
conta a V. Exª e ao Senado de que, nesta tarde, eu e o 
Senador Randolfe Rodrigues fizemos um requerimento 
a V. Exª para que solicitasse ao Procurador-Geral da 
República informações a respeito dessa operação, por 
ele citada, envolvendo os parlamentares. Esse pedi-
do de informação, com respeito a V. Exª, tem de ser 
feito em nome do Congresso Nacional. V. Exª, como 
Presidente do Congresso Nacional, tem de fazê-lo, 
porque nós, parlamentares, precisamos saber o que 
o Procurador-Geral está investigando. As instâncias 
são diversas. Esse pedido encontra-se sobre a mesa, 
aguardando a manifestação de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Mesa vai determinar a leitura do expediente 
de V. Exª e, em seguida, tomará as providências que, 
depois de examinar, achar do seu dever.

Quero também, no que se refere ao que falou 
o nosso Líder Walter Pinheiro e V. Exª, dizer que não 
há outra intenção da Presidência da Casa senão a de 
melhorar os subsídios à disposição do Senado e da 
sociedade brasileira. Se ouvimos em audiências públi-
cas todas as pessoas que desejam falar sobre diversos 
assuntos, não fico impedido de, em nome do Senado, 
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desejando a melhoria dos nossos trabalhos, estabe-
lecer comissões de notáveis, de juristas, que possam 
oferecer subsídios que não estão sendo concorrentes 
das Comissões. Esses subsídios não transitam no Se-
nado senão por meio de proposições apresentadas 
pelos Srs. Senadores; entre os Senadores, o próprio 
Presidente pode recolhê-las. Mas, sem dúvida alguma, 
só podem tramitar nesta Casa justamente os projetos 
que são previstos pela Constituição e pelo Regimen-
to. Jamais deixaríamos de receber a colaboração de 
homens estudiosos, de pessoas que, no Brasil, têm 
abordado assuntos que constituem a sua visão não só 
acadêmica, mas também científica e política.

Concedo a palavra ao Senador Agripino.
Quero acrescentar que essa sugestão, primeiro, 

nasceu do Senador Pedro Taques, que apresentou 
neste plenário requerimento nesse sentido.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de manifestar, em nome do meu Partido, Par-
tido que presido, absoluta concordância com relação 
ao encaminhamento feito pelo Líder Walter Pinheiro, 
do PT, em relação à operação Monte Carlo.

O Senador Demóstenes Torres, há pouco mais 
de uma semana, da tribuna, fez um pronunciamento 
que mereceu a atenção por parte do Plenário e de al-
gumas dezenas de companheiros e terminou seu dis-
curso pedindo para ser investigado, já que ele estava 
mencionado na operação. Pediu enfaticamente para 
ser investigado.

A forma pragmática da investigação foi posta 
agora pelo Líder Walter Pinheiro, que quero endossar 
em gênero, número e grau. Acho que estamos corretos 
em solicitar à Presidência do Senado, à nossa Casa, 
que oficie à Procuradoria-Geral da República o pedido 
de informações sobre que parlamentares estão envol-
vidos e sobre o que há em torno desses parlamenta-
res, para que a investigação possa ser feita pelo fórum 
apropriado e para que se saia do diz que me diz que 
ou do campo das dúvidas.

O meu Partido endossa isso por completo. O Se-
nador Demóstenes Torres foi o primeiro a pedir para ser 
investigado. Nós nos sentimos confortáveis e confiantes.

Essa é a palavra oficial do nosso Partido, em apoio 
ao pronunciamento aqui feito pelo Líder Walter, do PT, 
que colocou, com muita correção, o seu pensamento, 
que é o nosso pensamento.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Concedo a palavra ao Senador Renan Calheiros.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – 
AL. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes 
de tudo, quero cumprimentar V. Exª pela decisão que 
tomou no sentido de criar a comissão que vai propor 

alterações no pacto federativo. Essa é uma questão 
urgente, algumas matérias estão com dificuldade para 
caminharem nas comissões específicas.

Eu mesmo tive oportunidade de ser indicado Re-
lator de uma proposta do Senador Delcídio do Amaral, 
que cria critérios para partilhar os impostos do comér-
cio eletrônico, do comércio não presencial. Precisamos 
priorizar a substituição do indexador das dívidas dos 
Estados, e a Bancada do PMDB, ainda no ano que 
passou, aprovou uma proposta e designou os Sena-
dores Eduardo Braga e Luiz Henrique, que, em nome 
da Bancada, apresentaram uma proposta que efetiva-
mente ainda não andou, e precisamos votá-la. Esse 
indexador do IGP-DI mais 6%, em muitos casos, como 
indexador da dívida, e de 7,5%, em muitos casos, la-
mentavelmente, como é o caso de Alagoas, precisa ser 
substituído, porque esse indexador era um indexador 
de outro momento econômico, não deste momento 
econômico, em que, inclusive, a Selic está em queda.

Desse modo, eu queria cumprimentar V. Exª. Em 
sessenta dias, vamos ter, sim, condições de elaborar 
uma agenda que, efetivamente, ponha para andar 
essa pauta de interesses dos Estados da Federação.

Desse modo, eu queria cumprimentar V. Exª.
Parabéns!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Muito obrigado, Senador Renan Calheiros.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas 
quero dizer que considero o encaminhamento correto 
em relação às duas questões aqui focalizadas. Cumpri-
mento V. Exª pela iniciativa de compor essa comissão 
externa para debater o pacto federativo, para rediscutir 
o sistema federativo, o que considero o grande desafio 
do momento. Apenas não concordo muito com a ex-
pressão “notáveis”, porque uns são notáveis, outros 
não são notáveis, outros são invisíveis. Eu preferiria 
outra expressão. Isso é secundário, mas eu preferiria 
denominá-los especialistas.

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

– AP) – Senador, quero dizer a V. Exª que “especialista” 
é a palavra que consta do ato do Presidente, mas não 
podemos impedir que a nossa imprensa dê o batismo 
que desejar. Foi da imprensa o batismo de “notáveis”.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, está com a palavra o Senador 
Vital do Rêgo.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
fazer minhas as palavras dos oradores que me ante-
cederam em louvação a V. Exª por ter tido a oportuni-
dade histórica de constituir essa comissão de juristas. 
Quero me somar à palavra “notáveis” de forma relativa. 
São juristas renomados do nosso País que tratarão da 
principal bandeira, como disse o nosso Líder Renan 
Calheiros, levantada pelo PMDB neste ano, que é o 
pacto federativo na formulação de soluções com rela-
ção ao processo dentro do Parlamento brasileiro. É um 
momento importante que não deve subsumir apenas 
a criação da comissão. Que a mesma celeridade com 
que se deu a comissão da reforma política, que V. Exª 
constituiu, possa também alcançar o pacto federativo!

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

Quero aproveitar esta oportunidade, porque vejo 
que é o sentimento de toda a Casa, para agradecer a 
todos os que aceitaram essa missão, sem ônus para 
esta Casa, porque eles nos vão ajudar e vão subsi-
diar os nossos trabalhos. É uma moção de louvor e 
de agradecimento que estendo a todos aqueles que 
aceitam participar dessas comissões que ajudam os 
trabalhos do nosso Congresso.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sem preten-
der interromper muito a sessão, eu queria comunicar 
ao Senado que, ontem, em Minas Gerais, com uma 
comissão representativa do PMDB, comandada pelo 
Presidente Valdir Raupp, com a presença do Vice-
-Presidente da República, Michel Temer, e de vários 
Senadores, tivemos a satisfação de fazer a filiação nos 
nossos quadros, no nosso Partido, do querido amigo 
Senador Clésio Andrade. A vinda do Senador Clésio 
Andrade para o PMDB é fundamental do ponto de vis-
ta qualitativo, é claro, e também do ponto de vista do 
papel que o Senador Clésio Andrade vai cumprir na 
nossa bancada.

O Senador Clésio Andrade é um empresário, foi 
Vice-Governador do seu Estado e está levando para 
a vida política o que acumulou ao longo da sua vida 
privada. Isso é importante, porque ele nos vai ajudar, 
sobretudo, a formular a política de transportes, na qual 
ele é especialista.

Desse modo, hoje, o PMDB tem 21 Senadores. 
Na prática, somos 19 Senadores, porque, infelizmen-
te, o suplente do Senador João Alberto e o suplente 
do Ministro Garibaldi não são do nosso Partido. Nós 
precisávamos ampliar a bancada e nela contar com o 

nome de um Senador expressivo, como o do Senador 
Clésio Andrade, de Minas Gerais. Ontem, estivemos 
em Minas Gerais.

Portanto, era essa a comunicação que eu queria 
fazer a todos os Senadores.

O SR. CLÉSIO ANDRADE (S/Partido – MG) – 
Sr. Presidente, V. Exª me permitiria que eu falasse?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Clésio Andrade, antes de conceder 
a palavra a V. Exª, quero comunicar o ofício que rece-
bi de V. Exª:

“Sr. Presidente, nos termos do § 2º do 
art. 7º do Regimento Interno, comunico a V. 
Exª minha filiação partidária ao Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), 
ocorrida no dia 19 de março, em Belo Hori-
zonte, Minas Gerais.

Contando com sua habitual atenção, re-
novo os protestos de elevada consideração.

Clésio Andrade.”

É o seguinte o Ofício na íntegra:

OF. GSCAND – Nº 91/2012

Brasília, 20 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, art. 7º, do Regimento Inter-

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
minha filiação partidária ao Partido do Movimento De-
mocrático Brasileiro – PMDB, ocorrida no dia 19 de 
março em Belo Horizonte – Minas Gerais.

Contando com a habitual atenção de Vossa Se-
nhoria, renovo os protestos de elevada estima e con-
sideração.

Atenciosamente, – Senador Clésio Andrade.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Muito obrigado.
Com a palavra, o Senador Clésio Andrade.
O expediente vai à publicação.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PMDB – MG. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, expresso 
meu agradecimento a V. Exª pelo carinho com que me 
está recebendo no PMDB. Foi a primeira pessoa que 
procuramos e consultamos; imediatamente, V. Exª se 
dispôs a fazê-lo.

Agradeço ao nosso Líder Renan Calheiros, ao 
Senador Romero Jucá, a todas as Lideranças do PMDB 
e a todos os companheiros.

Sr. Presidente, falo especialmente da grande festa 
que foi realizada ontem. Para mim, foi realmente um 
orgulho muito grande a minha filiação, com a presen-
ça de expressivas autoridades, como os Senadores 
Vital do Rêgo, Romero Jucá e tantos que lá estiveram 
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– Gim Argello –, de outros partidos, para nos brindar 
com suas presenças, com um público de 1.300 pe-
emedebistas presentes na Assembleia. Realmente 
um ato maravilhoso. Mais do que isso, a presença de 
figuras importantes do PMDB e de outros partidos, 
dos nossos Senadores, mostrou a exata importância 
que dão para Minas Gerais. E isso para nós é muito 
bom, porque esse é o nosso trabalho também. Nosso 
primeiro compromisso é com Minas e, agora também, 
com o PMDB.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco/PDT – MG) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador José Perrella. De-
pois, darei ao Senador Aécio.

O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco/PDT – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria parabeni-
zar o PMDB por abrigar em suas fileiras esse grande 
amigo, esse grande Senador, Clésio Andrade. Tenho 
o grato prazer de ser amigo do Clésio há mais de 20 
anos. Um homem fiel, amigo sincero e, acima de tudo, 
um grande mineiro e um grande brasileiro, qualquer par-
tido gostaria de contar com um homem assim em suas 
fileiras. Além de amigo, absolutamente fiel e sincero. 

Parabéns ao PMDB, parabéns ao Clésio, para-
béns a todos vocês desse partido.

Muito obrigado.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Pela 

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

– AP) – Com a palavra o Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
nas para me unir ao Senador Zeze Perrella e aos Se-
nadores que aqui se manifestaram na homenagem ao 
Senador Clésio. Nós, em Minas – sabe disso V. Exª, 
que conviveu, em momento tão complexo e decisivo da 
vida nacional, tão de perto com o ilustre mineiro, o ex-
-Presidente Tancredo Neves –, sempre, nas alterosas, 
no alto de nossas montanhas, aprendemos a cultivar 
a boa convivência. Compreendemos a política, mui-
tas vezes, como o limite das circunstâncias nas quais 
estamos cada um de nós inseridos. Jamais deixamos 
que um adversário se transformasse gratuitamente em 
inimigo, jamais deixamos de compreender virtudes na-
queles que eventualmente militam em campos opostos 
ao nosso, que não é o caso do Senador Clésio.

Portanto, eu que tive a oportunidade de com ele 
conviver, pois foi meu Vice-Governador, Vice-Gover-
nador do Estado de Minas Gerais, o mais adequado 
durante o meu primeiro mandato, reconheço suas vir-
tudes. Fez ele uma legítima opção dentro daquilo que a 

legislação lhe oferecia, e se une a um partido de nome 
e de tradições, onde iniciei a minha trajetória política, 
pelo qual tenho extraordinário respeito, o PMDB. 

Devo, portanto, desejar-lhe sucesso nesta nova 
etapa de sua caminhada, compreendendo que, ao lado 
do Senador Zezé e ao meu lado, estará sempre colo-
cando em primeiro lugar nosso principal partido, que é 
“Partido de Minas Gerais”. Faremos isso juntos, tenho 
certeza, Senador Clésio, e defendendo intransigente-
mente os interesses de Minas Gerias e o fortalecimento 
da Federação – um tema tão atual –, o que certamente 
nos unirá em inúmeros debates que travaremos neste 
Senado. Minas é o Estado da nacionalidade, e por isso 
mesmo temos enorme responsabilidade em discutir 
caminhos e formas que permitam o fortalecimento das 
unidades federadas para evitarmos o caminho que se 
coloca à nossa frente, que é o de vivermos no Brasil 
de um Estado unitário.

Portanto, Senador Clésio, a missão de V. Exª, 
ao participar agora da Bancada do PMDB, a mais ex-
pressiva desta Casa, é ainda maior. E, como mineiro 
e companheiro de bancada, desejo-lhe todo sucesso.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Antes de dar a palavra ao Senador Eduardo 
Braga, queria comunicar ao Plenário que permane-
cessem os Srs. Senadores, porque em seguida va-
mos realizar uma sessão extraordinária para apreciar 
a Emenda Constitucional nº 5, que trata da Aposen-
tadoria Integral por Invalidez. De acordo com todas as 
lideranças, poderemos fazer essa sessão em seguida, 
que é permitida porque não tranca a medida provisória.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Também comunico ao Plenário que temos para amanhã 
convocada uma sessão, também extraordinária, para 
a apreciação da pauta temática das medidas da refor-
ma política, acertada pelos Srs. Líderes. Será às 11h.

Dou a palavra ao Senador Eduardo Braga e peço 
licença porque tenho de me retirar neste momento.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Claro, Sr. Pre-
sidente.

Sr. Presidente, apenas para cumprimentar V. Exª, 
mais uma vez, tal qual fez o líder do nosso Partido, Se-
nador Renan Calheiros, pela iniciativa do Senado na 
nomeação dessa comissão de notáveis para avaliar e 
propor a questão do pacto federativo. Mais uma vez, 
V. Exª, como grande estadista, demonstra a respon-
sabilidade que o Senado tem para com as unidades 
federadas e para com o equilíbrio de nossa Federação.

Portanto, em meu nome pessoal, quero também 
saudar a decisão de V. Exª de implantar, estabelecendo 
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inclusive prazo e escolhendo notáveis que, com certe-
za, haverão de contribuir, como V. Exª bem destacou, 
de forma gratuita para a Nação brasileira.

Mas não poderia deixar, Sr. Presidente, de tam-
bém destacar e abraçar o companheiro, Senador Clé-
sio. Lamentavelmente, ontem não pude me deslocar 
até Belo Horizonte. Pedi ao Líder Renan que nos re-
presentasse na solenidade em Belo Horizonte porque 
fiquei aqui cuidando de diversos assuntos que não me 
permitiram estar em Belo Horizonte para abraçá-lo fi-
sicamente. No entanto, todo o PMDB lá estava repre-
sentado, não só pelo Líder Renan, mas pelo nosso 
Presidente Valdir Raupp, pelo nosso Vice-Presidente, 
nosso querido Michel Temer, Romero Jucá, Eunício 
Oliveira, entre outros. Portanto, tenho certeza de que o 
PMDB estava muito bem representado para, junto com 
o PMDB de Minas Gerais, receber V. Exª nos quadros 
do nosso glorioso Partido. Seja muito bem-vindo ao 
PMDB e conte com o seu companheiro, o seu amigo 
aqui no Senado para, sob a liderança do Senador Re-
nan Calheiros, engrandecer a contribuição do PMDB 
nesta Casa, o Senado da República. Parabéns e seja 
muito bem-vindo.

O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PMDB – MG) 
– Obrigado.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Braga, 
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Marta 
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Item 5:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 40, DE 2011

(REFORMA POLÍTICA)
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda 
à Constituição nºs 29, de 2007; e 40, de 2011)

Quarta sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 40, de 2011, do Senador José Sarney 
e outros Senadores, que altera o art. 17 da 
Constituição Federal para permitir coligações 
eleitorais apenas nas eleições majoritárias.

Pareceres sob nºs 660 e 1.097, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Valdir Raupp,

– 1º Pronunciamento: (sobre a Propos-
ta de Emenda a Constituição nº 40, de 2011) 
favorável, com voto vencido, em separado, do 
Senador Inácio Arruda, e vencido dos Senado-
res José Pimentel, Antonio Carlos Valadares, 

Humberto Costa, Sérgio Petecão e da Sena-
dora Marta Suplicy;

– 2º Pronunciamento: (sobre as Propos-
tas de Emenda à Constituição nºs 40, de 2011; 
e 29, de 2007, tramitando em conjunto, nos 
termos do Requerimento nº 919, de 2011), 
favorável à Proposta de Emenda a Constitui-
ção nº 40, de 2011, e pela prejudicialidade da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 
2007, com voto vencido, em separado, do Se-
nador Inácio Arruda, e vencido dos Senadores 
Marcelo Crivella e Antonio Carlos Valadares.

Transcorre hoje a quarta sessão de discussão. 
Em discussão as propostas e a emenda. (Pausa.)
As matérias constarão da Ordem do Dia da próxi-

ma sessão deliberativa ordinária para prosseguimento 
da discussão.

É o seguinte o item que tramita em con-
junto:

6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 29, DE 2007
(REFORMA POLÍTICA)

(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda 
a Constituição nºs 29, de 2007, e 40, de 2011)

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 29, de 2007, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Jarbas Vasconcelos, que altera 
o art. 17, § 1º, da Constituição Federal, para 
admitir coligações eleitorais apenas nas elei-
ções majoritárias.

Pareceres sob nºs 714, de 2007; e 1.097, 
de 2011, da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, dos Relatores: Senador Tasso 
Jereissati e Senador Valdir Raupp, 

– 1º Pronunciamento: (sobre a Propos-
ta de Emenda a Constituição nº 29, de 2007) 
favorável, com voto vencido, em separado, do 
Senador Inácio Arruda, e vencido do Senador 
Marcelo Crivella;

– 2º Pronunciamento: (sobre as Propos-
tas de Emenda à Constituição nºs 40, de 2011; 
e 29, de 2007, tramitando em conjunto, nos 
termos do Requerimento nº 919, de 2011), 
favorável à Proposta de Emenda a Constitui-
ção nº 40, de 2011, e pela prejudicialidade da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 
2007, com voto vencido, em separado, do Se-
nador Inácio Arruda, e vencido dos Senadores 
Marcelo Crivella e Antonio Carlos Valadares.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Há sobre a mesa, ainda, requerimento de ca-
lendário especial para a Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 5, de 2012, apresentada pelas lideranças. É 

sobre a Aposentadoria Integral por Invalidez, assinado 

por todas as lideranças.

É o seguinte o requerimento:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Vamos, então, votar o requerimento.

Peço a atenção de todos para esta votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o calendário. 
Incluo a matéria na presente sessão para a pri-

meira sessão de discussão.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Item extrapauta:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N° 5, DE 2012

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 5, de 2012, da Câmara dos Deputados, que 
acrescenta o art. 98 ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição 
Federal. Trata-se da aposentadoria integral 
por invalidez.

Parecer sob o nº 136, de 2012, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
O Relator é o Senador Alvaro Dias, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 e 2, da CCJ, de re-
dação, que apresenta. 

A matéria constará da Ordem do Dia 
durante cinco sessões deliberativas, em fase 
de discussão em primeiro turno, quando po-
derão ser oferecidas emendas assinadas por 
um terço, no mínimo, da composição do Se-
nado, nos termos do disposto no art. 358, do 
Regimento Interno. 

Transcorre a primeira sessão de discussão. 
Em discussão a proposta. (Pausa.)
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima 

sessão deliberativa para prosseguimento da discussão.
São as seguintes as matérias não apreciadas 

e transferidas para a próxima sessão deliberativa or-
dinária:

2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 5, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 548, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 5, de 2012, que abre 
crédito extraordinário, em favor do Ministério 
da Educação, no valor de quatrocentos e ses-
senta milhões e quinhentos e trinta mil reais, 
para o fim que especifica (proveniente da Me-
dida Provisória nº 548, de 2011).

3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 6, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 550, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 6, de 2012, que altera a 
Lei nº 10.735, de 11 de setembro de 2003, que 
dispõe sobre o direcionamento de depósitos 
à vista captados pelas instituições financeiras 
para operações de crédito destinadas à popu-
lação de baixa renda e a microempreendedo-
res, e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 550, de 2011).

4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 63, DE 2011
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de 
adesão ao regime especial de precatório até 
a data de 31 de dezembro de 2012.

Parecer, sob nº 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 176, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 176, de 2008 (nº 717/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Antonio Car-
los Mendes Thame), que dispõe sobre a impor-
tação e o fornecimento de produtos sujeitos à 
Regulamentação Técnica Federal.

Pareceres sob nºs:
– 1.486, de 2011, da Comissão de As-

suntos Econômicos, relator Senador Eduardo 
Suplicy, favorável com as Emendas nºs 1, 2 e 
3 – CAE;

– 1.487, de 2011, da Comissão do Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle, relator Senador Aloysio Nunes 
Ferreira, favorável ao projeto com as Emendas 
nº 1 a 3-CAE/CMA e, ainda, pela apresentação 
da Emenda nº 4-CMA.
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8
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 198, DE 2007-COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 198, de

2007-Complementar, do Senador Rena-
to Casagrande, que acrescenta parágrafo ao 
art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 2001, 
estabelecendo prazo para a extinção de con-
tribuição social.

Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Adelmir Santana, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 66, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 66, de 2012 (apresentado 
como conclusão do Parecer nº 99, de 2012, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Romero Jucá), que aprova a progra-
mação monetária para o 1º trimestre de 2012.

10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 67, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 67, de 2012 (apresentado 

como conclusão do Parecer nº 100, de 2012, 

da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 

Senador Romero Jucá), que aprova a progra-

mação monetária para o 4º trimestre de 2011.

11

REQUERIMENTO Nº 514, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-

to nº 514, de 2011, do Senador Cícero Lucena, 

solicitando a criação de Comissão Temporária 

Externa, composta por cinco membros titulares 

e igual número de suplentes, para no prazo de 

doze meses, acompanhar todos os atos, fatos 

relevantes, normas e procedimentos referen-

tes às obras do Projeto de Integração do Rio 

São Francisco com as Bacias Hidrográficas 

do Nordeste Setentrional, conhecida como 

“Transposição do Rio São Francisco”, bem 

como o Programa de Revitalização da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Encerro a presente sessão, convocando outra 

para daqui a um minuto.

Está encerrada esta sessão. 

Será convocada uma seguinte, daqui a um minuto.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 51 

minutos.)
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Ata da 34ª Sessão, Deliberativa Extraordinária
em 20 de março de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Sra. Marta Suplicy
(Inicia-se a sessão às 17 horas e 52 mi-

nutos e encerra-se às 17 horas e 53 minutos.)
É o seguinte o registro de compareci-

mento:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Há número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – 

Item único:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 N° 5, DE 2012

Segunda sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 5, da Câmara dos Deputados, que acrescenta 
o art. 98 ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal.

Parecer sob o nº 136, de 2012, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
O Relator é o Senador Alvaro Dias, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 e 2, da CCJ, de re-
dação, que apresenta. 

Transcorre a segunda sessão de discussão.
Em discussão a proposta.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Srª 

Presidente, pela ordem.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de inda-
gar a V. Exª se teremos alguma votação nominal ain-
da hoje, ou se não teremos mais nenhuma votação...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Teremos três votações nominais.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Três? 

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Não havendo quem queira fazer essa discus-
são, a matéria constará da Ordem do Dia da próxima 
sessão deliberativa para prosseguimento da discussão.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Encerro esta sessão. 

Será convocada nova sessão para daqui a um 
minuto.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Está encerrada esta sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 53 
minutos.)
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Ata da 35ª Sessão, Deliberativa Extraordinária
em 20 de março de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Sra. Marta Suplicy.

(Inicia-se a sessão às 17 horas e 53 mi-
nutos e encerra-se às 17 horas e 54 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Há número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – 

Item único:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N° 5, DE 2012

Terceira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
5, da Câmara dos Deputados, que acrescenta o 
art. 98 ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal.

Parecer sob o nº 136, de 2012, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
O Relator é o Senador Alvaro Dias, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 e 2, da CCJ, de re-
dação, que apresenta. 

Transcorre a terceira sessão de discussão.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima 

sessão deliberativa, para prosseguimento da discussão. 
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Convoco sessão deliberativa extraordinária para 
daqui a um minuto.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Está encerrada esta sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 54 
minutos.)
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Ata da 36ª Sessão, Deliberativa Extraordinária
em 20 de março de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Sra. Marta Suplicy

(Inicia-se a sessão às 17 horas e 55 mi-
nutos e encerra-se às 17 horas e 56 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Aviso às Senadoras e aos Senadores que vamos 
ter votação daqui a pouco.

Há número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 

trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) –

Item único:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 5, DE 2012

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 5, de 2012 (nº 270/2008, da Câmara dos 
Deputados), que acrescenta o art. 98 ao Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias 
da Constituição Federal.

Parecer sob o nº 136, de 2012, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
O Relator é o Senador Alvaro Dias, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 e 2, da CCJ, de re-
dação, que apresenta. 

Transcorre a quarta sessão de discussão.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo discussão, a matéria constará da 

Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa, para 
prosseguimento da discussão. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Encerro esta sessão e convoco outra sessão 
para daqui a um minuto.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 56 
minutos.)
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Ata da 37ª Sessão, Deliberativa Extraordinária
em 20 de março de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Sra. Marta Suplicy

(Inicia-se a sessão às 17 horas e 57 mi-
nutos e encerra-se às 18 horas e 30 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Há número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Vamos ter uma votação agora e, em seguida, 
duas votações.

O painel ainda não está aberto.
Vou ler o que vamos votar.

Item único:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N° 5, DE 2012

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 5 (nº 270/2008, da Câmara dos 
Deputados), que acrescenta o art. 98 ao Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias 
da Constituição Federal.

Parecer sob o nº 136, de 2012, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
O Relator é o Senador Alvaro Dias, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 e 2, da CCJ, de re-
dação, que apresenta. 

Transcorre a quinta e última sessão de discussão.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Pois não, Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 

Sem revisão do orador.) – Só quero me manifestar, em 
nome do PTB, já que o nosso Líder não se encontra 
presente, favoravelmente à emenda que está sendo 
colocada em votação logo em seguida, porque é uma 
justiça que se faz aos aposentados por invalidez.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O PTB se manifesta favoravelmente à Proposta 
de Emenda à Constituição nº 05.

Alguém gostaria de usar a palavra? (Pausa.)
Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 

revisão do orador.) – Srª Presidente, o Partido dos Tra-
balhadores e o Bloco se posicionam favoravelmente à 
PEC 05, importante PEC, aqui relatada pelo Senador 
Alvaro Dias.

Para atender não só a necessidade, a demanda, 
mas o apelo de todos os servidores públicos, o Sena-
do faz essas sessões extraordinárias, entendendo a 
importância dessa matéria.

Portanto, o Bloco vota favoravelmente à PEC 05.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Presi-

dente, pela ordem. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senadora Ana Amélia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Presidenta Marta Suplicy, 
essa matéria é, realmente, de grande relevância social.

Houve uma mobilização dos servidores públicos 
interessados na votação dessa matéria, que é uma 
proposta de emenda constitucional, portanto, neces-
sitando de votação em dois turnos.

Fui autora da PEC 52, que tratava da mesma ma-
téria. Para evitar protelação na decisão que é esperada 
para hoje, dos servidores públicos, dessa aposentadoria 
integral por invalidez, decidi retirar, em caráter defini-
tivo, a tramitação da PEC 52, que tratava do mesmo 
assunto, exatamente para permitir a agilização desta 
votação e, desta forma, atender a solicitação do Rela-
tor, Senador Alvaro Dias, mas, sobretudo, de centenas, 
dezenas de servidores que, usando as redes sociais, 
especialmente o Twitter, haviam solicitado o apoio dos 
Senadores e Senadoras para votarem favoravelmente 
à PEC nº 5, que foi aprovada pela Câmara Federal.

Dessa forma, estou aqui cumprindo com o com-
promisso e com a palavra empenhada aos servidores 
públicos a respeito desta minha decisão, favorecendo 
a agilidade na votação da PEC nº 5 na tarde de hoje.

Muito obrigada, Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Muito bem Senadora Ana Amélia.
Pois não, Senadora Lídice.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem 

revisão da oradora.) – Para encaminhar, Srª Presidente.
Em nome do PSB, nós votaremos “sim” na PEC 

nº 5, pela importância social que ela tem. E o relator 
atende, portanto, aos anseios dos servidores públicos.

Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Pois não, Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 

Sem revisão do orador.) – Presidenta, também para 
encaminhar, em nome do PMDB, a votação dessa 
matéria importante. Um grande momento do Sena-
do Federal. Inclusive quero cumprimentar V. Exª pela 
agilização que está conseguindo dar à matéria, para 
que nós possamos votá-la hoje, nesta sessão históri-
ca inesquecível.

Esse é o posicionamento do PMDB.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Renan Calheiros.
Está encerrada discussão.
Passa-se à votação.
O painel já está aberto? (Pausa.)

(Procede-se à votação.)
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Enquanto os Senadores e Senadoras votam, 
se alguém quiser se manifestar, faça uso da palavra. 
(Pausa.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR.) – 
Peço a palavra.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Alvaro Dias, Relator, tem a palavra.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como 
Relator. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
primeiramente, os agradecimentos à Mesa, a V. Exª, 
Senadora Marta Suplicy, ao Presidente José Sarney, 
pela compreensão em permitir um rito especial extraor-
dinário para deliberarmos sobre uma matéria da maior 
importância para servidores públicos aposentados por 
invalidez permanente, que há sete anos convivem com 
injustiças que agora serão reparadas, remanescentes 
da Emenda Constitucional nº 41, quando da reforma 
da Previdência.

Para esclarecimento aos que nos ouvem, quero 
dizer que esta é uma proposta da Deputada Andreia 
Zito, que teve essa iniciativa na Câmara dos Deputa-
dos, apresentando a Proposta de Emenda à Constitui-
ção que levou naquela Casa o número 270. (Pausa.)

Pois não, Senadora.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Eu precisava colocar uma questão com mais cla-
reza: votação da proposta, em primeiro turno, sem pre-
juízo das emendas de redação apresentadas pela CCJ.

Pois não, pode continuar.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito 

obrigado, Presidente.
A Deputada Andreia Zito teve a iniciativa opor-

tuna de apresentar essa proposta. A ela os nossos 
cumprimentos. Tem mérito, portanto, neste dia em que 
reparamos injustiças de tanto tempo.

Para esclarecimento: esta proposta assegura 
aos servidores públicos que tenham ingressado no 
serviço público até a data da publicação da Emenda 
nº 41, de 2003, o direito de se aposentar por invalidez 
com integralidade.

Os servidores públicos poderão receber proventos 
equivalentes a sua última remuneração e paridade (a 
vinculação permanente entre os proventos de aposen-
tadoria e a remuneração da atividade, com extensão 
aos inativos de todas as vantagens concedidas aos 
ativos). Portanto, paridade, integralidade e extensão 
de todas as vantagens que são concedidas aos ativos.

Essa PEC determina que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, e as respectivas 
autarquias e fundações, procederão, no prazo de 180 
dias da entrada em vigor desta emenda, à revisão das 
aposentadorias e pensões delas decorrentes, conce-
didas a partir de 1º de janeiro de 2004.

Nós fizemos, Srª Presidente, duas emendas de 
redação. Não apresentamos emenda de mérito, para 
que não retornasse à Câmara dos Deputados e retar-
dasse esta reparação de injustiça. Por isso, as emen-
das de redação que apresentamos dizem respeito 
à transferência das disposições transitórias para as 
disposições permanentes da Constituição, onde deve 
estar este direito de todos os aposentados por invali-
dez permanente.

Portanto, agradecemos ao Plenário do Senado Fe-
deral, que comparece maciçamente para esta votação.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 

Srª Presidente, pela ordem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Srª Pre-

sidenta.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Presi-

dente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Um momento. Eu quero chamar os Senadores 
e as Senadoras que se encontram em seus gabinetes 
para que venham ao plenário para votação nominal. 
Já temos 43 votos e, daqui a pouco, vamos encerrar 
a votação.

Senador Vital do Rêgo. Depois, o Senador Paim.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, eu 
queria apenas, neste momento, expressar que o am-
biente do Senado está extraordinariamente positivo 
neste momento em que estamos votando a PEC do 
Bem. A imprensa, as pessoas tratam esta PEC como 
um resgate de uma justiça social inegável aos nossos 
aposentados. Por isso é que nos juntamos a todos os 
apelos que foram feitos para que todos os Senadores 
possam, neste momento, votar esta PEC, que foi ex-
traordinariamente bem concebida, sem nenhum tipo 
de alteração que pudesse prejudicá-la, pelo Senador 
Alvaro Dias. Até as emendas de redação são verda-
deiramente emendas de redação, sim, para adequar 
o texto aos parâmetros legais exigidos.

Por isso, nós gostaríamos de parabenizar o Se-
nador Alvaro e de dizer do nosso apoio, com o apoio 
do PMDB já explicitado pelo Senador Renan, a esta 
PEC que o Brasil chama de a PEC do Bem.

O SR. VICENTINHO ALVES (PR - TO) – Srª 
Presidente.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB - MG) – Pela 
ordem, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT -
SP) – Com a palavra o Senador Eduardo Lopes; depois, 
o Senador Paim; depois, o Senador Cícero, o Senador 
Anibal Diniz e o Senador Aécio.

Senador Eduardo Lopes.
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O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM - MT) – Srª 
Presidente. 

O SR. VICENTINHO ALVES (PR - TO) – E o Se-
nador Vicentinho Alves, para encaminhar pelo Partido 
da República. O nosso encaminhamento, segundo a 
orientação do Líder Senador Blairo Maggi, é o voto 
“sim”, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT -
SP) – Obrigada, Senador.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM - MT) – Srª 
Presidente, o Democratas encaminha “sim” também. 

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB - RJ) – 
Srª Presidenta, é o Senador Eduardo Lopes. Falhou 
ali a comunicação. 

Srª Presidenta e todos os Senadores aqui, o PRB 
quer registrar o seu voto “sim” com respeito à PEC nº 
5, que trata dessa aposentadoria com integralidade, 
porque consideramos justa e importante. Então, o 
PRB vota “sim”.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT -
SP) – Obrigada, Senador.

Com a palavra o Senador Paim. 
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS) – Srª Pre-

sidenta, eu queria cumprimentar a Casa, porque, na 
verdade, ao garantir a aposentadoria especial para os 
servidores públicos com invalidez, estamos resgatando 
um compromisso ainda da época do Governo Lula. O 
Senador Pimentel era ministro. Nós asseguramos lá 
o princípio da aposentadoria especial para o servidor 
com invalidez, mas, infelizmente, no debate ao longo 
dos anos, não tínhamos conseguido aprovar a matéria. 
Lembro aqui o papel do Senador Tião Viana na época, 
quando ajudamos a construir a PEC Paralela.

Faz-se justiça. Parabéns aos servidores públi-
cos que têm problema de invalidez, pois terão direito 
à aposentadoria especial.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT -
SP) – Obrigada, Senador Paim.

Com a palavra o Senador Cícero Lucena. (Pau-
sa.) Senador Cícero Lucena. 

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM - MT) – Srª 
Presidente, enquanto Cícero está ao telefone, eu que-
ro só comunicar que o Democratas encaminha “sim”, 
é favorável.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
- SP) – Pois não.

Senador Cícero Lucena. 
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB - PB) – 

Obrigada, Presidente.
É apenas para registrar, Presidente, que eu pre-

tendia apresentar uma emenda a essa PEC, no sen-
tido de estender ao trabalhador da iniciativa privada a 
preservação dos seus salários devidamente calculados 

em um período anterior ao infeliz momento da sua in-
validez, mas, a pedido do próprio Relator, o Senador 
Alvaro, e de várias mensagens que recebi, preferi, para 
não atrasar essa votação, não apresentar isso como 
emenda e estarei apresentando, então, essa questão 
como PEC, Srª Presidente. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Muito bem, Senador Cícero.

Senador...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA.) – Se-

nadora Marta, só para efeito... Senador Walter Pinheiro. 
Só para efeito, inclusive, de justiça, é importante citar 
aqui o Presidente da Comissão de Constituição e Jus-
tiça, o Senador Eunício Oliveira, que foi ultradiligente 
no processo de apreciação dessa PEC na Comissão 
de Constituição e Justiça e principalmente, eu diria, no 
acordo para que ela viesse ao Plenário.

Além dele, um Senador e uma Senadora: o Se-
nador José Pimentel, que também havia aportado 
um recurso, e a Senadora Ana Amélia, que até já se 
posicionou.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Já se posicionou.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Portanto, acho fundamental fazer este registro do es-
forço desses três Senadores, para que essa matéria 
pudesse vir ao Plenário no dia de hoje.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A informação está bastante clara, Senador.

E eu gostaria de repetir as ordens de inscrição: 
Anibal Diniz, Senador Aécio, Senador Pimentel, Se-
nador Randolfe, Senadora Vanessa, Senador Cás-
sio Cunha Lima... Eunício, Cássio Cunha Lima e Ana 
Amélia.

Anibal Diniz.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS..) – Srª 

Presidente...
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Srª Pre-

sidente, ao mesmo tempo...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Pois não, Senadora.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ... em 

que manifesto este voto aqui, seguindo a orientação 
do nosso Líder Walter Pinheiro...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador, há um pedido pela ordem. Há um 
pedido pela ordem.

Como é, Senadora?
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem re-

visão da oradora.) – Senadora Presidente, eu queria 
encaminhar, em nome do Partido Progressista, em 
nome do Presidente Francisco Dornelles e de toda a 
bancada, favoravelmente à PEC nº 5.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador Anibal Diniz, com a palavra.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem re-
visão do orador.) – Ao mesmo tempo em que anuncio 
a alegria dessa votação favorável à PEC nº 5, quero 
cumprimentar milhares e milhares de servidores do 
Brasil, que fizeram uma mobilização exemplar, através 
de todos os meios, através da rede social, principal-
mente do Twitter. Fizeram uma mobilização um a um, 
marcando cerrado os Senadores.

Então, todos estão de parabéns. É uma vitória de 
todos que participam no sentido de fazer valer aquilo 
que é melhor para todos. 

Parabéns a todos que contribuíram para a apro-
vação da PEC nº 5.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Eu gostaria de chamar os Srs. Senadores e as 
Srªs Senadoras que estão nos gabinetes, porque há 
58 votos, e gostaria de abrir o painel com um pouco 
mais de presença.

Com a palavra o Senador Aécio.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, poucas vezes, nesta Casa – e nós 
que aqui militamos percebemos com clareza isso... É 
difícil encontrar consenso. Mas V. Exª, ilustre Depu-
tada Andreia Zito, que está aqui, hoje, entre nós, dá-
-nos a oportunidade, com a proposta de sua autoria, 
de constituir um consenso, que busca reparar uma 
importante injustiça.

Na verdade, trata-se de uma correção extrema-
mente justa, pois esses servidores, mesmo tendo ga-
rantido seus direitos nas várias reformas da Previdência, 
sofrem até hoje, até a aprovação desta proposta, uma 
redução violenta dos seus proventos quando acome-
tidos de invalidez.

Portanto, a proposta da minha ilustre correligio-
nária do PSDB, Deputada Andreia Zito, relatada nesta 
Casa pelo Senador Alvaro Dias, corrige essa injustiça 
e nos permite a todos nos unir nesta votação e, quem 
sabe, inspirar outros momentos de convergência e de 
consenso para tratarmos, Srª Presidente, de questões 
tão graves como essa que acometem e fragilizam a 
Federação brasileira, assunto de várias discussões 
hoje nesta Casa.

Parabéns, Deputada Andreia Zito, pela iniciativa 
que orgulha a todos nós, Parlamentares, em especial 
os seus correligionários do PSDB.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Antes de dar a palavra ao Senador José Pimen-
tel, quero parabenizar a Deputada autora do projeto 
que agora votamos.

Com a palavra o Senador José Pimentel.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Sem 
revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs e Srs. Se-
nadores, quero começar registrando que esta PEC 
deverá ter votação unânime aqui no Senado Federal 
como forma de reparar as injustiças que foram come-
tidas em 1998, quando o Congresso Nacional aprovou 
aquela Emenda Constitucional nº 20.

A partir dali, aqueles que têm aposentadoria por 
invalidez e que são servidores civis da União passa-
ram a ter o seu benefício parcialmente reduzido. Na 
Emenda Constitucional nº 47, de 2005, aqui no Sena-
do e também na Câmara, esta matéria foi abordada, 
mas na época não tivemos a unidade necessária para 
aprová-la. Em seguida, vem essa PEC nº 72, que aqui 
recebe o nº 5, com a qual estamos reparando as in-
justiças que vêm desde janeiro de 1999 até dezem-
bro de 2003. Portanto, é uma matéria muito justa, já 
que nem na Emenda Constitucional nº 41 e nem na 
Emenda Constitucional nº 47 o Congresso Nacional 
tinha feito o seu reparo.

Assim, quero parabenizar os nossos Pares pelo 
acolhimento desta Emenda Constitucional.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Um belo resgate da história, Senador José 
Pimentel.

Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, quero cum-
primentar a Deputada Andreia Zito e cumprimentar o 
caríssimo Senador Alvaro Dias.

Esta é uma Proposta de Emenda Constitucio-
nal que refaz uma injustiça histórica cometida contra 
esses servidores. Mas também quero me associar às 
mobilizações dos servidores, que tiveram o trabalho 
de localizar o Twitter de todos os Senadores e deram 
um exemplo de como se faz mobilização. A aprovação 
hoje, dessa PEC, é o resultado, em especial, da mobi-
lização desses servidores, que localizaram o Twitter de 
cada um dos Senadores, diariamente faziam a conta-
gem regressiva para esta votação, pressionaram pela 
votação na CCJ. Em um tempo de tão poucas mobiliza-
ções sociais, é importante ver trabalhadores se unindo 
na luta por direitos e tendo essa belíssima conquista 
que terão na noite de hoje aqui no Senado Federal.

O PSOL votará a favor, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Líder do PSOL, Senador Randolfe.
Com a palavra, a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Sem revisão da oradora.) – Da mesma forma, 
Presidenta Marta, eu não poderia deixar de registrar 
o momento importante que a Câmara já viveu e o Se-
nado vive agora.
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Quero dizer que, nesses últimos dias, nas últimas 
semanas, a maior quantidade de mensagens que te-
nho recebido no Twitter e por e-mail, Senadora Marta, 
é exatamente de pessoas mobilizadas pela aprovação 
desta PEC, que faz justiça social com aqueles que se 
aposentam em uma situação extremamente delicada, 
pois se aposentam por invalidez, e veem seus recursos 
para se manterem diminuídos.

A Deputada Andreia Zito, que está aqui conosco 
comemorando esse fato, foi muito feliz ao apresentar 
a emenda à proposta de emenda à Constituição, que 
foi muito bem compreendida não só pela Câmara e 
pelo Senado, mas pelo próprio Poder Executivo. Tenho 
certeza absoluta de que a Presidenta também está 
comemorando este momento ao nosso lado.

Cumprimento a Deputada Andreia Zito. É a sua 
vitória, Deputada, é a nossa vitória, mas, principal-
mente, é a vitória do povo brasileiro e daqueles que 
mais precisam.

Muito obrigada, Senadora Marta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senadora Vanessa.
Com a palavra, o Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 

Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, quero dizer da minha alegria e parabenizar 
a Deputada Andreia Zito, autora desta PEC.

Agradeço ao Senador Alvaro Dias que, ao receber 
esta matéria, imediatamente fez com que chegasse à 
Presidência da CCJ o seu relatório. Tivemos a con-
dição, graças ao Senador Walter Pinheiro e a tantos 
outros Senadores daquela Comissão, de incluir esta 
importante matéria na extrapauta da Comissão.

O Brasil inteiro está, neste momento, assistindo-
-nos, e todos aqueles que foram acometidos da injusti-
ça estão nos acompanhando, Senadora Marta Suplicy. 
V. Exª, que sempre luta pelos injustiçados deste País, 
sabe que o Brasil inteiro está nos acompanhando pe-
las redes sociais. E eu fiquei muito feliz quando, após 
“twittar” dizendo que o Presidente da Comissão era 
a favor e que o Senador Alvaro Dias tinha o compro-
misso de entregar esta matéria extrapauta, recebi vá-
rias @ (arrobas) encaminhadas aos Srs. Senadores 
da Comissão dizendo que o Presidente da Comissão 
apoiava essa matéria.

Esta matéria, esta PEC, corrige uma injustiça com 
aqueles que tiveram o infortúnio de serem aposenta-
dos por invalidez permanente. Portanto, eu quero aqui, 
mais uma vez, registrando o meu agradecimento ao 
Senador Alvaro Dias, que é um Senador da oposição, 
mas que fez um trabalho brilhante na Comissão, para-
benizar todos os que serão beneficiados pela correção 
dessa injustiça que se cometia com eles.

Muito obrigado, Senadora.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Sem 

revisão do orador.) – Presidenta, só para lembrar V. Exª 
que, como vamos ter duas votações, é preciso encerrar 
esta e abrir o painel das duas outras.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Ainda tenho alguns inscritos – o Senador Cás-
sio Cunha Lima e a Senadora Lúcia Vânia –, depois 
encerro a votação. Ainda temos mais duas votações 
nominais. Além disso, também o Líder do Governo, 
depois da Senadora...

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidenta, apenas para manifestar o apoio do Governo a 
esse entendimento tão importante que neste momento 
a Casa realiza em defesa da aposentadoria por invali-
dez de servidores. É um avanço sem dúvida nenhuma, 
é uma conquista. Graças ao entendimento, ao acordo 
de Lideranças e ao esforço da Mesa do Senado, pre-
sidida neste momento por V. Exª, é possível alcançar 
uma conquista importante para o servidor brasileiro, 
para o trabalhador público brasileiro, que muitas vezes 
se viu penalizado por não ter acesso a essa política 
pública social. Por isso, o Governo encaminha favora-
velmente a PEC.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Não poderia deixar de lembrar, Senador Eduardo 
Braga, que é a primeira votação de V. Exª no exercício 
do cargo de Líder do Governo. É a primeira votação, 
uma votação que deixa todos os brasileiros muito feli-
zes, e espero que seja muito auspiciosa para o cargo 
que V. Exª passa a ocupar.

Com a palavra o Senador Cássio Cunha Lima, 
depois, a Senadora Lúcia Vânia, e encerramos a vo-
tação com 62.

Senador Cássio.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 

PB. Sem revisão do orador.) – Senadora Marta, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, o Líder Eduardo Braga, 
na linguagem paraibana, pega uma garapa na primei-
ra votação com essa construção de unanimidade e de 
consenso no Senado. E tenho certeza de que, com 
seu talento, nobre Senador, haverá de prevalecer este 
ambiente de diálogo, de discussão em torno daquilo 
que interessa ao Brasil.

Aqui não há mais divisão, neste instante, de Opo-
sição e Governo, há um compromisso da Câmara dos 
Deputados e do Senado da República com todo o povo 
brasileiro, e cabe destacar a atuação do PSDB neste 
instante. Foi com o PSDB, na Câmara dos Deputados, 
através da iniciativa da Deputada Andreia Zito, que nos 
prestigia com sua presença neste instante em nosso 
plenário, e também secundada pelo trabalho do Se-
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nador e Líder do nosso Partido, Alvaro Dias, que foi 
possível essa articulação para que o Brasil assistisse 
nesta noite essa reparação histórica de justiça para 
com os servidores que se aposentam por invalidez.

Salve o Parlamento brasileiro, que demonstra 
neste instante que é possível se fazer sim política com 
grandeza, com espírito público e com a preocupação 
do bem comum.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Isso mesmo, Senador.

Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia, a última 
inscrita para falar.

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Sem 
revisão da oradora.) – Srª Presidente, Srs. e Srªs Sena-
dores, eu gostaria de cumprimentar, primeiro, o relator 
do projeto, Senador Alvaro Dias, Líder do meu Partido, 
o PSDB, pela presteza com que ele relatou este projeto 
da mais alta importância para o País.

Quero cumprimentar a sensibilidade da Deputada 
Andreia Zito e dizer que todos nós que militamos na 
área social nos sentimos contemplados com essa ini-
ciativa e principalmente com sua sensibilidade, dando 
ao servidor que se aposenta por invalidez tranquilidade 
para que ele possa, realmente, fazer o seu tratamento, 
fazer o acompanhamento da sua situação.

Portanto, quero aqui parabenizá-la e dizer da 
nossa alegria. Como companheira de partido, é uma 
honra ver uma companheira elaborar um projeto de 
tamanho alcance social.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senadora Lúcia Vânia.

Com a palavra o Senador Gim Argello.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Obrigado, 
Presidenta.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Um momento.

Vou pedir aos Senadores que ainda estão ins-
critos, agora recentemente, Senador Inácio e Senador 
Demóstenes, que, como nós ainda temos duas, que 
são as emendas, V. Exªs se manifestassem em segui-
da – nós vamos ter que votar mais duas.

Pois não, Senador Gim. Depois, vou abrir o painel.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Sem revisão 

do orador.) – Muito obrigado, Srª Presidente, Srs. Se-
nadores.

Hoje é um dia especial para o Senado. Votar uma 
PEC dessas realmente faz sentido ser Parlamentar no 
País, porque se está dando novamente a condição 
plena para aqueles que já se aposentaram ou que se 
estão aposentando por invalidez.

Queria, neste momento, parabenizar um Deputado 
Federal que se encontra aqui, Arnaldo Faria de Sá, que 
foi o Relator na Câmara Federal. Parabéns, Arnaldo! 
Parabéns, Senado, por uma votação tão importante!

Hoje, pela manhã, Srª Presidente, votamos tam-
bém na CAE outro item de aposentadoria muito impor-
tante para os deficientes físicos deste País. Hoje esta 
Casa dá-me muito orgulho de ser Senador, pois faz 
justiça àqueles que mais precisam.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Unanimidade! (Palmas.)

64 votos SIM; NÃO, zero.
Abstenção, zero.
Aprovado por unanimidade.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Passamos à votação, em globo, das Emendas
nºs 1 e 2, da CCJ, de Redação, em primeiro turno. 

Os Srs. Líderes poderão orientar suas Bancadas.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – O 
PMDB continua encaminhando “sim”, Srª Presidente, 
para que possamos atingir a unanimidade também 
nas duas votações.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pre-
sidente, apenas um esclarecimento aos colegas Sena-
dores: trata-se de emenda de redação, apenas trans-
ferindo das disposições transitórias da Constituição 
para as disposições permanentes, no bojo da Emenda 
Constitucional nº 41.

O voto é favorável.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Com a palavra, o Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero primeiro 
cumprimentar os dois Relatores que estão aqui – da 
Câmara, Arnaldo Faria de Sá, e do Senado, Álvaro Dias 
– pela celeridade com que se desincumbiram dessa 
missão, que era fazer uma reparação histórica à luta 
de servidores públicos do Brasil inteiro que estavam na 
expectativa de uma solução para uma questão grave. 
Inúmeros servidores eram atingidos por uma doença, 
às vezes doença do trabalho, adquiriam uma invalidez 
permanente, às vezes uma doença dolorosa, que mu-
tila o servidor e atinge, geralmente, toda a sua família, 
tem repercussão na casa inteira. 

Por isso, Srª Presidente, o nosso partido, o Par-
tido Comunista do Brasil, não poderia tomar outra ini-
ciativa senão a de apoiar integralmente essa posição 
dos nossos relatores.

Então, o nosso voto favorável, em nome dos ser-
vidores públicos brasileiros que ganham ou que con-
quistam neste dia um direito que, na prática, muitas 
vezes, já estava consagrado, mas era preciso que a 
Constituição garantisse essa reparação.

Por isso, eu agradeço aos nossos Relatores e a 
V. Exª, que encaminha esta votação neste momento.

Muito obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com a palavra o Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Srª 
Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, também, como fi-
zeram tantos aqui, quero registrar mais do que o meu 
voto favorável a essa emenda constitucional, mas a 
minha satisfação de ver que o Senado agiu pronta-
mente. Rapidamente o Senado aprovou essa matéria, 
rapidamente o Senado se posicionou, fazendo justiça 
a servidores públicos que, na verdade, merecem esse 
tratamento, merecem esse respeito.

Portanto, o nosso voto é favorável e nós aplaudi-
mos os Relatores Arnaldo Faria de Sá e Alvaro Dias, 
que fizeram rapidamente esses relatórios; no caso aqui 
do Senado, o Senador Alvaro Dias, junto com toda a 
Comissão de Constituição e Justiça, que trabalhou 
pela aprovação da matéria. 

Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada.
Senador Inácio Arruda, V. Exª pode votar. Fez o 

discurso, mas não votou. 
Eu quero pedir aos Senadores que se encontram 

presentes e que não votaram que votem, e aos que 
estão nos gabinetes que venham, porque ainda temos 
mais outra votação nominal. 

Distrito Federal, Paraíba, Ceará, São Paulo, Goi-
ás, Alagoas...

Estão na Casa porque votaram na votação an-
terior. 

Por favor, queiram comparecer ao plenário para 
que possamos apurar a votação.

Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Srª Presi-

denta, por uma questão de justiça, eu falei do passado 
e não falei do presente. 

Quero cumprimentar a Deputada – eu já falei ou-
tro dia na tribuna – Andréia Zito, porque ela é a autora 
desse projeto; o Arnaldo Faria de Sá, que foi o Rela-
tor, e o Alvaro Dias, que foi o Relator aqui no Senado. 
Mas minhas homenagens à nobre Deputada Andréia 
Zito. Já falei diversas vezes na tribuna e não tinha fa-
lado hoje. Então, faço este registro ainda em tempo. 
Parabéns, Deputada.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Bom, como tivemos unanimidade na votação 
anterior, acredito que podemos, com segurança, apu-
rar esta votação.

Está encerrada a votação. 

(Procede-se à apuração)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Estão aprovadas as emendas de redação, 
por unanimidade, com 56 votos SIM, zero NÃO, zero 
abstenção.

Estão aprovadas.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 

Preciso registrar a minha presença.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Com a palavra o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 

(fora do microfone.)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – O Senador Pedro Simon diz que vota “sim”.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 

Voto “sim”.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 

Também voto “sim”.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Vota “sim”.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Há sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, 
oferecendo a redação para o segundo turno constitu-
cional, que vai à publicação. 

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER N° 191, DE 2012
(Da Comissão Diretora)

Redação, para o segundo turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição n° 5, 
de 2012.

A Comissão Diretora apresenta a redação, para o 
segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
n° 5, de 2012, que acrescenta o art. 98 ao Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias da Constituição 
Federal, consolidando as Emendas n°s 1 e 2—CCJ, 
de redação, aprovadas pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 20 de março 
de 2012.

ANEXO AO PARECER N° 191, DE 2012

Redação, para o segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição n° 5, de 2012 
(n° 270, de 2008, na Câmara dos Deputados).

EMENDA CONSTITUCIONAL
N° , DE 2011

Acrescenta art. 6°-A à Emenda Constitucional n° 
41, de 2003, para estabelecer critérios para o cálcu-
lo e a correção dos proventos da aposentadoria por 
invalidez dos servidores públicos que ingressaram 
no serviço público até a data da publicação daquela 
Emenda Constitucional.

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 Emenda Constitucional n° 41, de 19 de 
dezembro de 2003 passa a vigorar acrescida do se-
guinte art. 6°-A:

“Art. 6°-A. O servidor da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios, inclu-
ídas suas autarquias e fundações, que tenha 
ingressado no serviço público até a data de pu-
blicação desta Emenda Constitucional e que te-
nha se aposentado ou venha a se aposentar por 
invalidez permanente, com fundamento no inciso 
I do § 1° do art. 40 da Constituição Federal, tem 
direito a proventos de aposentadoria calculados 
com base na remuneração do cargo efetivo em 
que se der a aposentadoria, na forma da lei, não 
sendo aplicáveis as disposições constantes dos 
§§ 3°, 8° e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos 
proventos de aposentadorias concedidas com 
base no caput o disposto no art. 7° desta 
Emenda Constitucional, observando-se igual 
critério de revisão às pensões derivadas dos 
proventos desses servidores.”

Art. 2° A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, assim como as respectivas autarquias 
e fundações, procederão, no prazo de 180 (cento e oi-
tenta) dias da entrada em vigor desta Emenda Consti-
tucional, à revisão das aposentadorias, e das pensões 
delas decorrentes, concedidas a partir de 1° de janeiro 
de 2004, com base na redação dada ao § 1° do art. 40 
da Constituição Federal pela Emenda Constitucional 
n° 20, de 15 de dezembro de 1998, com efeitos finan-
ceiros a partir da data de promulgação desta Emenda 
Constitucional.

Art. 3° Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Convoco sessão deliberativa para daqui a um 
minuto, segundo turno constitucional.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 30 
minutos.)
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(Inicia-se a sessão às 18 horas e 31 mi-
nutos e encerra-se às 18 horas e 33 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:

Ata da 38ª Sessão, Deliberativa Extraordinária
em 20 de março de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Sra. Marta Suplicy.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Há número regimental. 

Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 

trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – 

Item único:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 5, DE 2012

Primeira sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 5, da Câmara dos Deputados, da 
Deputada Andreia Zito e outros Deputados, 
que acrescenta o art. 98 ao Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias da Consti-
tuição Federal.

Parecer sob o nº 191, de 2012, da Co-
missão Diretora, oferecendo a redação para 
o segundo turno constitucional.

A Presidência esclarece ao Plenário que a ma-

téria constará da Ordem do Dia durante três sessões 

deliberativas, em fase de discussão em segundo tur-

no, quando poderão ser oferecidas emendas que não 

envolvam o mérito, nos termos do disposto no art. 363 

do Regimento Interno.

Em discussão a proposta. (Pausa.)

Não havendo mais nenhum Senador ou Sena-

dora que queira se manifestar, a matéria constará da 

Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa para 

prosseguimento da discussão.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Encerrada esta sessão, convoco outra sessão 

extraordinária para daqui a um minuto.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 33 

minutos.)

MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL860



(Inicia-se a sessão às 18 horas e 33 mi-
nutos e encerra-se às 18 horas e 36 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:

Ata da 39ª Sessão, Deliberativa Extraordinária
em 20 de março de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Sra. Marta Suplicy.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Há número regimental.

Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 

trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – 

Item único:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 5, DE 2012

Segunda sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 5 (270, de 2008), da Deputada An-
dreia Zito e outros, que acrescenta o art. 98 
ao Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias da Constituição Federal.

Parecer sob o nº 191, de 2012, da Co-
missão Diretora, oferecendo a redação para 
o segundo turno constitucional.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para 

discutir. Sem revisão do Orador.) – Srª Presidente, que-
ro aqui primeiro registrar que, nas votações anteriores, 
acompanho a Liderança do Partido dos Trabalhadores, 
saudando a nossa Deputada pela importante iniciativa, 
parabenizando a Casa, Relator, Autor, todos que con-
tribuíram para essa importante matéria. Estamos num 
dia histórico e creio que as pessoas com deficiência, 
os aposentados, enfim, comemoram conosco essa 
importante vitória e também o projeto relacionado à 
Defesa Civil, projeto que considero de grande impor-
tância para o nosso País.

Por isso, com certeza defendemos a favor da 
última votação.

Muito obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada Senador Wellington Dias.

Não havendo mais nenhum Senador ou Senado-
ra querendo fazer uso da palavra... Pois não, Senador 
Demóstenes Torres.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM 
– GO. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trata-se de uma 
Proposta de Emenda Constitucional que guarda uma 
benemerência extraordinária, uma vez que, ao apo-
sentado por invalidez permanente, assegura-se pari-
dade e integralidade todos os benefícios daquele que 
se encontra na atividade. Não há como votar contra. 
O DEM vota, com entusiasmo, a favor Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada...

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Srª Presidente...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senador Ricardo Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Nas votações anteriores, o Senador Ricardo Ferraço 
votou de acordo com a Liderança do PMDB.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não.

Não havendo mais nenhum Senador ou Sena-
dora que queira se pronunciar, a matéria constará da 
Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa para 
prosseguimento da discussão.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Encerro esta sessão, convocando outra sessão 
para daqui a um minuto.

O painel será aberto daqui a alguns segundos.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 36 
minutos.)
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(Inicia-se a sessão às 18 horas e 37 mi-
nutos e encerra-se às 20 horas e 37 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:

Ata da 40ª Sessão, Deliberativa Extraordinária
em 20 de março de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência das Sras. Marta Suplicy, Vanessa Grazziotin e do Sr. Eduardo Suplicy.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Há número regimental.

Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 

trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) –

Item único:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 5, DE 2012

Terceira e última sessão de discussão, 
em segundo turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 5, de 2012 (nº 270/2008, na 
Câmara dos Deputados), da Deputada Andreia 
Zito e outros, que acrescenta o art. 98 ao Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias 
da Constituição Federal.

Parecer sob nº 191, de 2012, da Comis-
são Diretora, oferecendo a redação para o 
segundo turno constitucional.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo nenhum Senador ou Senadora 

que queira se manifestar, está encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
Está aberto o painel.
Votação da proposta em segundo turno.
Os Srs. Líderes poderão orientar as suas res-

pectivas bancadas.

(Procede-se à votação)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Presidenta.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para registrar a 
satisfação de estarmos aprovando hoje a Emenda à 
Constituição nº 5 e parabenizar a autora, a nossa De-
putada Andreia Zito, e o Relator, Senador Alvaro Dias. 
Essa PEC que faz justiça aos servidores públicos in-
válidos, que têm alguma deficiência, melhor dizendo. 
Essa PEC da Deputada Andreia Zito faz justiça a essa 
categoria de servidores públicos com deficiência.

Quero parabenizá-la, Deputada, o Senador Alvaro 
Dias e todos os Senadores que fazem na noite de hoje 
justiça pela aprovação desta PEC nº 5.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com a palavra o Senador Dornelles.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 
– RJ. Sem revisão do orador. ) – Srª Presidenta, eu 
queria cumprimentar a Deputada Andreia Zito, autora 
dessa PEC, por sua sensibilidade social, e também 
Arnaldo Faria de Sá, que fez um grande trabalho na 
Câmara como Relator, e cumprimentar a Casa pela 
aprovação dessa importante PEC de grande alcance 
e de justiça social.

Muito obrigado, Srª Presidente.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC) – Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Senador Casildo.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 

Sem revisão do orador.) – Eu queria, nobre Presidente, 
me solidarizar em relação a essa PEC, cumprimentan-
do aqui o eminente Senador Alvaro Dias, que conduziu 
tão bem essa proposta, que vem atender às pessoas 
que, por uma razão ou outra, sofrem e passam por 
esses problemas. Eu acho que nada melhor do que 
o Brasil, do que nós nos solidarizarmos, e nós, como 
catarinenses, queremos participar dessa solidariedade.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com a palavra o Senador Sérgio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. 
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, eu queria 
parabenizar o Senador Alvaro Dias, meu conterrâneo, 
meu colega do Paraná, pela brilhante condução dos 
trabalhos aqui, no Senado Federal: primeiro por pegar 
a assinatura de todos os Líderes para quebrar os in-
terstícios necessários para que pudéssemos, Deputada 
Andreia, fazer todas as votações no mesmo dia e todas 
as votações com a esmagadora maioria dos Senado-
res presentes e todos eles unânimes na sua posição 
de que esta é uma ação em prol da cidadania brasi-
leira, a inclusão social também dos deficientes físicos.

Muito obrigado e parabéns também a V. Exª, 
Deputada.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Vou encerrar a votação.

Todos os Senadores presentes já votaram?
Está encerrada a votação. 

(Procede-se à apuração)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Aprovado. (Palmas.)

Foram 61 votos, por unanimidade.
Nenhum voto NÃO. E nenhuma abstenção.
É raro.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 5, DE 2012 

(Nº 270, de 2008, na Câmara dos Deputados)

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº, DE 2012

Acrescenta art. 6º- À  à Emenda Cons-
titucional nº 41, de 2003, para estabelecer 
critérios para o cálculo e a correção dos pro-
ventos de aposentadoria, por invalidez dos ser-
vidores públicos que ingressaram no serviço 
público até a data da publicação da Emenda 
Constitucional.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º A Emenda Constitucional nº 41, de 19 de 
dezembro de 2003 passa a vigorar acrescida do se-
guinte art. 6º-A:

“Art. 6º-A O servidor da União dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios, inclu-
ídas suas autarquias e fundações, que tenha 
ingressado no serviço público até a data de 
publicação desta Emenda Constitucional e que 
tenha se aposentado ou venha a se aposentar 
por invalidez permanente, com fundamento no 
inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Fe-
deral, tem direito a proventos de aposentado-
ria calculados com base na remuneração do 
cargo efetivo em que se der a aposentadoria, 
na forma da lei, não sendo aplicáveis as dis-
posições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 
40 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos 
proventos de aposentadorias concedidas com 
base no caput o disposto no art. 7º desta 
Emenda Constitucional, observando-se igual 
critério de revisão às pensões derivadas dos 
proventos desses servidores.”

Art. 2º  A União, os Estados e Distrito Federal e 
os Municípios, assim como as respectivas autarquias 
e fundações, procederão, no prazo de 180 (cento e oi-
tenta) dias da entrada em vigor desta Emenda Consti-
tucional, à revisão das aposentadorias, e das pensões 

delas decorrentes, concedidas a partir de 1º de janeiro 
de 2004, com base na redação dada ao § 1º do art.40 
da Constituição Federal pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 15 de novembro de 1998, com efeitos finan-
ceiros a partir da data de promulgação desta Emenda 
Constitucional.

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Pela ordem, Srª Presidenta.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senadora.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu 
gostaria de solicitar, se possível, que V. Exª colocasse 
em votação o aditamento que apresentei à Mesa ao 
Requerimento...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Já está aqui, vou pôr em votação, Senadora.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Muito obrigada, Senadora. É o Requerimento 165.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Já está aprovada em segundo turno a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 5.

A Presidência convocará sessão solene do Con-
gresso Nacional para promulgação da Proposta de 
Emenda à Constituição. 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

Está encerrada a Ordem do Dia.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 

Srª Presidente, questão de ordem.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – E, como eu não pude votar, em virtude de estar 
presidindo os trabalhos, gostaria de dar meus para-
béns, agora, à Deputada aqui presente Andreia Zito; 
ao relator na Câmara, o Deputado Arnaldo Faria de 
Sá; aqui, no Senado, ao Senador Eunício e à Senadora 
Ana Amélia e ao Senador Cícero Lucena, que retiraram 
as suas propostas para que houvesse maior agilidade. 
Eu não pude votar, mas foi um privilégio poder estar 
aqui exercendo a presidência durante essa votação.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Srª Presidente, e a Ordem do Dia?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Já estou encerrando a Ordem do Dia e...

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– ...eu queria pedir a V. Exª, já falei com a Secretária 
Cláudia, a leitura de um ofício reproduzindo...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Está aqui,vou fazer agora mesmo.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB - RR) 
– Muito obrigado.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Vou começar com o Requerimento nº 165,
de aditamento ao Requerimento nº 20 da Senadora 
Vanessa Grazziotin, do Senador Eduardo Braga e de 
outros Senadores, solicitando a realização de sessão 
especial destinada a comemorar os 45 anos do Pólo 
Industrial de Manaus, a realizar-se no dia 7 de maio.

Em votação os requerimentos.
As Senadoras e os Senadores que os aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados, Senadora.

Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/5, de 
2012, 310/12 na origem, da Câmara dos Deputados, 
submetendo à apreciação do Senado a indicação do 
Sr. Luiz Moreira Gomes Júnior para compor o Conse-
lho Nacional do Ministério Público, em conformidade 
com o disposto no art. 130-A da Constituição Federal. 

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

É o seguinte o Ofício:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O Senador Rodrigo Rollemberg apresentou 
o Requerimento n° 126, de 2012, por meio do qual 
solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, 
autorização para participar, entre os dias 25 e 27 de 
março do corrente ano, do lançamento oficial do World 
Congress on Justice, Governance and Law for Envi-
ronmental Sustainability, a ser realizado em Nova York, 
Estados Unidos, e comunica, nos termos do art. 39, I, 
do Regimento Interno, sua ausência do País durante 
o referido período.

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Nesse sentido, nos termos do § 4o do art. 40 do 
Regimento Interno, encontra-se sobre a mesa despa-

cho favorável oferecido à matéria pelo Presidente da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
que será publicado na forma regimental.

É o seguinte despacho, que vai ser pu-
blicado:

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 
RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL, 
AD REFERENDUM DO PLENÁRIO DO COLEGIA-
DO, EM SUBSTITUIÇÃO AO PARECER PREVISTO 
NO ART. 40, § 4°, DO REGIMENTO INTERNO DO 

SENADO FEDERAL

Referente ao Requerimento n° 126, de 2012, do 
Senador Rodrigo Rollemberg, que “requer, nos termos 
do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, 
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autorização para ausentar-se dos trabalhos da Casa 
no dia 26 de março de 2012 em virtude de convite for-
mulado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (PNUMA), quando participará do lançamento 
oficial do Word Congress on Justice, Governance and 
Law for Environmental Sustainability, a ser realizado em 
Nova Iorque, Estados Unidos, e comunica, nos termos 
do art. 39, I, do referido Regimento, que estará ausen-
te do País no período de 25 a 27 de março de 2012.”

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional recebeu no dia 09 de março de 2012 o Re-
querimento em epígrafe, de autoria do ilustre Senador 
Rodrigo Rollemberg.

Os Atos nºs 2 e 4, de 2011, desta Comissão, 
estabelecem rito de apreciação dessa modalidade de 
requerimento, que, neste caso, não pôde ser observa-
do, tendo em vista a proximidade entre o período da 
missão e a próxima reunião da Comissão.

Isso posto, e tendo em vista que o Regimento In-
terno, em seu art. 41, autoriza ao Presidente da Casa 
despachar solicitação de licença quando a sua votação 
não puder ser realizada em duas sessões seguidas 
ou, ainda, na hipótese de recesso, a Presidência des-
ta Comissão decide adotar, com base no disposto no 
art. 412, inciso VI, do Regimento Interno, procedimento 
análogo ao previsto no referido art. 41.

Desse modo, não tendo sido possível submeter 
o Requerimento ao Plenário da Comissão, o que so-
mente poderá ocorrer na próxima reunião, este Pre-
sidente avoca para si a responsabilidade de instruir 
favoravelmente a referida solicitação, ad referendum 
do Colegiado.

As razões para opinar favoravelmente estão con-
tidas no convite que acompanha o Requerimento, di-
rigido ao Senador Rodrigo Rollemberg, Presidente da 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle do Senado Federal, caben-
do destacar a importância do Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) para o debate 
das questões ambientais.

Em síntese, portanto, esta Presidência opina 
pela aprovação do Requerimento n° 126, de 2012, do 
Senador Rodrigo Rollemberg.

Sala da Comissão, 14 de março de 2012 (horas). 
_ Senador Fernando Collor, Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Em votação o Requerimento n° 126, de 2012.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Voltamos à lista de oradores.

Pela Liderança, Senador Renan Calheiros é o 
primeiro inscrito da lista.

Senador Eunício, V. Exª tem a palavra como Líder.
Depois? Está inscrito...Está com a letra do Pre-

sidente aqui.
Então, fala o Senador Romero em permuta com 

o Senador Eunício.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Srª e Srs. Senadores, agradeço ao Senador Eunício 
Oliveira pela cessão do tempo. 

Quero fazer um registro rápido, mas importante 
para o meu Estado de Roraima, Srª Presidente. Hoje, 
estive em audiência com a Presidenta Dilma Rousseff, 
juntamente com o Governador José de Anchieta, tra-
tando de assuntos extremamente importantes para o 
nosso Estado. Alguns temas foram tratados naquela 
audiência. O primeiro deles, a federalização da CERR. 
Tratamos e apresentamos um pleito à Presidenta Dil-
ma e ao Ministro Edison Lobão para que a federaliza-
ção da CERR possa ser feita, no sentido de dar mais 
condições de o Governo estadual ter recursos para o 
desenvolvimento do Estado. 

Hoje, a Companhia de Energia de Roraima 
(CERR) é uma empresa deficitária, não gera e distri-
bui energias na capital, Boa Vista, somente no interior, 
e, portanto, é preciso que se faça efetivamente a fede-
ralização, dando mais condições e melhor atendimento 
à população do nosso Estado. 

A Presidenta ficou sensível a esse pleito e deter-
minou ao Ministro Edison Lobão e ao Dr. Nelson Ru-
bens, da ANEEL, que fizessem os estudos necessá-
rios para verificar qual a construção da federalização. 
Portanto, foi um passo importante. É vale dizer que, 
nesse passo da federalização, os direitos dos servido-
res serão garantidos, não haverá nenhum tipo de pre-
juízo aos servidores da CERR. Portanto, é um assunto 
extremamente relevante, que foi tratado esta manhã.

Outro assunto que tratamos com a Presidenta 
Dilma foi um programa de desmatamento zero para 
a mecanização de áreas degradadas no Estado de 
Roraima. É muito importante termos a condição de 
apoiarmos principalmente a agricultura familiar. E a 
Presidenta Dilma foi sensível, entendeu o esforço do 
Governo do Estado, entendeu a situação fundiária de 
Roraima, a dificuldade fundiária que Roraima vive, 
o pouco espaço restante para áreas produtivas na 
nossa região e determinou à Ministra Gleisi que faça 
entendimentos com o Ministério da Agricultura, com 
o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o Minis-
tério do Desenvolvimento Social e com o INCRA para 
que tenhamos a condição de fazer um amplo progra-
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ma de estruturação da produção agrícola no interior 
de Roraima. 

Tratou-se da questão de asfaltamento de vici-
nais, tratou-se também da questão da construção das 
três hidrelétricas que já estão programadas por meio 
dos estudos da Empresa de Planejamento Energético 
(EPE), a hidrelétrica do Bem- Querer, a hidrelétrica do 
Paredão I e a hidrelétrica do Paredão II. A Presidenta 
Dilma tomou conhecimento de todas essas questões e 
hipotecou apoio e decisão política do Governo Federal 
em ajudar no processo de desenvolvimento de Roraima.

Outro assunto que tratamos com a Presidenta, 
reforçando um pedido do Presidente da Guiana, Do-
nald Ramotar, foi a audiência prevista entre o Presi-
dente da Guiana e a Presidenta Dilma. A Presidenta 
Dilma marcou a audiência para o dia 19 de abril – es-
taremos presentes, convidou o Governador Anchieta 
a estar presente também – no intuito de tratar de um 
programa de financiamento do governo brasileiro e da 
CAF (Corporação Andina de Fomento) às obras de 
infraestrutura necessárias ao país vizinho da Guiana.

A Guiana pretende concluir o asfaltamento da es-
trada que liga o Brasil a Georgetown, pretende construir 
pelo menos duas hidrelétricas, fazer linhas de transmis-
sões e fazer também um porto em águas profundas.

Tudo isso está previsto num projeto de desen-
volvimento que terá, sem dúvida nenhuma, o apoio do 
Governo brasileiro, pela questão estratégica que repre-
senta para a nossa região da Amazônia Ocidental, para 
o Estado de Roraima e para o Estado do Amazonas.

Então, eu gostaria de agradecer à Presidenta Dil-
ma a atenção, registrar a importância desse encontro, 
registrar o apoio da Presidenta aos pleitos de Roraima 
e dizer que estaremos acompanhando o andamento 
de todas essas providências no sentido de desenvol-
ver o Estado e de criar melhores condições de vida 
para a população. 

Era esse o registro e esse agradecimento que 
eu queria fazer.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – O Senador Romero Jucá falou pela Liderança 
do seu Partido.

Agora, vamos voltar à lista dos oradores inscritos. 
Senador Pedro Taques. (Pausa.)
Declinou.
Senador Eduardo Braga, V. Exª está inscrito para 

fazer uso da palavra. (Pausa.)
Declinou também.
Senador Durval. (Pausa.)
Senador Valdir Raupp. (Pausa.)
Quer fazer uso da palavra mais tarde.
Senador Casildo. (Pausa.)

Também já saiu.
Senador Cyro Miranda. (Pausa.)
Senador Paulo Davim. (Pausa.)
Senador João Capiberibe. (Pausa.)
Senador Flexa Ribeiro. (Pausa.)
Senador Eduardo Lopes. (Pausa.)
Senador Cícero Lucena. (Pausa.)
Senador Sérgio Souza. (Pausa.)
Não estando mais nenhum orador presente, dou 

a palavra para encerrar a sessão...
Temos o Senador, pela Liderança do PT, Walter 

Pinheiro. 
V. Exª vai usar a palavra, Senador Walter Pinhei-

ro? Então, a palavra é sua. Em seguida...
A SRª KÁTIA ABREU (PSD – TO) – Srª Presi-

dente, pela ordem. Estou inscrita como Líder do PSD. 
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – V. Exª é a seguinte. Não há mais ninguém inscrito. 
Na sua frente, há o Walter Pinheiro e, depois, 

pela Liderança, Kátia Abreu.
A SRª KÁTIA ABREU (PSD – TO) – Obrigada.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pela 

ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Pois não, Senador.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Eu es-

tou inscrito.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Vou inscrevê-lo como orador inscrito, então, para 
fazer uso da palavra.

Então, V. Exª pode fazer uso da palavra. 
Pela ordem de alternância, V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Srª Presidente, V. Exª pode me inscrever pela Lide-
rança do PSOL?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não.

Com a palavra o Senador...
Ele agora se inscreveu, Senador Walter Pinheiro. 

Pela ordem de alternância, ele tem direito a falar. Em 
seguida, será V. Exª e, se não houver mais nenhum 
orador inscrito, será a Senadora Kátia. Se não, tere-
mos de alternar.

Com a palavra, o Senador Anibal Diniz, como 
orador inscrito.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
denta, Senadora Marta Suplicy; Srªs e Srs. Senadores; 
senhores telespectadores da TV Senado e ouvintes da 
Rádio Senado, venho à tribuna para informar a esta 
Casa que, ainda hoje, fizemos a protocolização de um 
projeto de decreto legislativo que propõe a realização 
de novo plebiscito envolvendo os Estados do Acre, do 
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Amazonas e do Pará, para que possamos fazer uma 
consulta às populações desses Estados em relação 
ao fuso horário que deve prevalecer nesses Estados.

Houve uma modificação do fuso horário, proposta 
pelo Senador Tião Viana e sancionada pelo Presidente 
Lula. Essa medida foi contestada. Houve um referen-
do no Estado do Acre, nas últimas eleições, com uma 
votação importante da população, de 56,8% a favor da 
mudança do horário. Essa medida foi transformada em 
lei, proposta pelo Senador Pedro Taques e aprovada 
no Senado, mas, por conta de não ter sido levado em 
consideração o fato de que a modificação também afe-
taria os Estados do Pará e do Amazonas, a Presidente 
Dilma teve de vetar essa matéria.

Então, eu queria historiar, de maneira muito sin-
tética, os motivos que me levaram a apresentar uma 
proposta no sentido de que houvesse novo plebiscito 
envolvendo os Estados do Acre, do Amazonas e do 
Pará a esse respeito. Existe também uma matéria pro-
posta pelo Senador Flexa Ribeiro, que propõe plebis-
cito apenas nos Estados do Amazonas e do Pará. Por 
isso, resolvemos fazer algo que também levasse em 
conta a população do Acre, para que houvesse uma 
nova consulta. Aí, sim, haverá uma posição definitiva 
das populações dos três Estados.

O Decreto nº 2.784, de 18 de junho de 1913, que 
estabeleceu o fuso horário brasileiro, completa seu 
primeiro centenário no ano de 2013. A Lei n° 11.662, 
proposta pelo Senador Tião Viana, aprovada pelo 
Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente 
Lula em 24 de abril de 2008, modificou esse Decreto, 
diminuindo em uma hora a diferença do fuso horário 
entre os Estados do Acre, do Amazonas e do Pará em 
relação ao horário oficial de Brasília.

Posteriormente, pelo Decreto Legislativo n° 900, de 
02 de dezembro de 2009, foi convocada consulta popular 
entre os eleitores do Acre sobre essa alteração. A con-
sulta teve lugar no dia 31 de outubro de 2010, e 56,87% 
dos eleitores do Estado do Acre rejeitaram a alteração. 
Vale ressaltar que, embora os efeitos da Lei nº 11.662, de 
2008, atingissem os Estados do Acre, Amazonas e Pará, 
a consulta popular ocorreu apenas no Estado do Acre.

Em decorrência disso, foi apresentado, nesta 
Casa, o Projeto de Lei do Senado n° 91, de 2011, de 
autoria do Senador Pedro Taques, que retornava o fuso 
horário anterior do Estado do Acre.

Na tramitação da matéria, mediante entendimen-
tos com as bancadas dos Estados do Amazonas e do 
Pará, evolui-se para a aprovação de proposta que de-
terminava o retorno à situação existente anteriormente 
à edição da citada Lei n° 11.662, de 2008, para os três 
Estados. Aprovada a matéria nesta Casa, o projeto foi 

encaminhado à Câmara dos Deputados, onde também 
foi acolhido e encaminhado à sanção presidencial.

Entretanto, mediante a Mensagem n° 593, de 
20 de dezembro de 2011, a Excelentíssima Senhora 
Presidenta da República vetou integralmente a propo-
sição e encaminhou, pela Mensagem n° 595, do dia 
subsequente, projeto de lei que recebeu o n° 3.078, 
de 2011, na Câmara dos Deputados, promovendo o 
retorno apenas do horário legal dos Estados do Acre 
e do Amazonas e mantendo a alteração feita pela Lei 
n° 11.662, de 2008, para o Estado do Pará. Dessa 
maneira, não nos atende.

Ora, é o momento de encerrar de vez essa polê-
mica. Assim, estamos propondo o presente projeto de 
decreto legislativo, com o objetivo de convocar plebisci-
to, a se realizar simultaneamente nos três Estados en-
volvidos, juntamente com o primeiro turno das eleições 
de 2014, para que as três populações se manifestem 
sobre o tema, de forma a permitir que o Congresso 
Nacional tome a melhor decisão sobre a alteração dos 
fusos horários adotados na região Norte do País, de 
acordo com a vontade da população.

Temos a certeza de que, com a realização dessa 
consulta popular, iremos dirimir todas as dúvidas sobre 
o tema e escolher o caminho que melhor atenda às 
necessidades e aos interesses do povo dos Estados 
envolvidos, encerrando, assim, esse tortuoso processo.

O Sr. Sérgio Petecão (PSD – AC) – Senador 
Anibal...

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Ouço, 
com atenção, o Senador Sergio Petecão.

O Sr. Sérgio Petecão (PSD – AC) – Senador Ani-
bal, ouvindo atentamente seu pronunciamento, entendi 
que sua proposta é a de que se faça o plebiscito nos 
três Estados onde houve a mudança.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Exa-
tamente.

O Sr. Sérgio Petecão (PSD – AC) – Nós aca-
bamos de fazer um referendo no Estado do Acre. O 
povo, que foi às urnas, decidiu que não aceita o ho-
rário que foi mudado pela proposta do então Senador 
Tião Viana. O Deputado Flaviano Melo, pela proposta 
do referendo, deu a oportunidade para que o povo se 
manifestasse se queria ficar no horário antigo, como o 
chamamos, ou se optava pelo horário novo, que foi a 
proposta do Senador Tião Viana. O povo foi às urnas, 
de forma democrática, e disse que quer o nosso ho-
rário antigo de volta. Fico pensando como é que vão 
ter a coragem – sinceramente, não vou defender sua 
proposta – de chegar ao Estado do Acre e de convo-
car o povo para novo plebiscito. Acho que plebiscito 
não cabe nesse caso. O plebiscito deveria ter sido fei-
to antes de o então Senador Tião Viana fazer aquela 
mudança. Aí, sim, deveria ter sido feito um plebiscito, 
ouvindo a população do Estado do Acre, para saber 
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se ela queria mudar o horário ou não. Não foi feito o 
plebiscito. De forma autoritária, atropelando, mudaram 
o nosso horário. O povo foi às urnas e disse que não 
aceita isso. Foi feito o referendo. Sinceramente, eu me 
preocupo muito com sua proposta. Sei que o senhor 
deve estar cheio de boas intenções, mas eu não teria 
a coragem de apresentar uma proposta dessas no 
Estado do Acre, porque vai causar uma revolta muito 
grande na população. Obrigado, Senador.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Obri-
gado, Senador Petecão. Acolho a preocupação de V. 
Exª, mas faço questão de deixar claro que, primeiro, na 
medida em que foi aprovada no Senado e na Câma-
ra dos Deputados a alteração dos fusos horários dos 
Estados do Acre, do Amazonas e do Pará, na realida-
de, quando foi aprovada a proposta do referendo, esta 
também deveria ter sido aprovada para os Estados do 
Pará e do Amazonas, como foi inclusive proposto pelo 
Senador Tião Viana. Mas ficou entendido que aquela 
era uma medida protelatória, e se fez o referendo so-
mente no Estado do Acre.

Depois, houve o esforço do Senador Pedro Ta-
ques, em entendimento com todos os demais Sena-
dores. Houve a aprovação da sua matéria no sentido 
de fazer valer o resultado do referendo do Acre. Mas 
qual foi a dificuldade? A Presidenta teve de vetar jus-
tamente porque não estavam sendo levados em conta 
os Estados do Amazonas e do Pará.

O próprio Senador Flexa Ribeiro apresentou pro-
posta aqui no sentido de fazer um referendo nos Es-
tados do Amazonas e do Pará. E eu achei por bem 
apresentar uma proposta no sentido de que pudésse-
mos ouvir novamente os três Estados. Sabemos que a 
população do Acre já foi ouvida uma vez, em um mo-
mento extremamente conturbado, quando se politizou 
demais essa discussão. E acreditamos que, agora, é 
possível fazer uma reflexão bem mais serena, com os 
ânimos menos acirrados, e chegar a um entendimento.

Se for a vontade da população que, definitivamen-
te, seja alterado esse horário, para voltar o fuso horário 
do Acre, do Amazonas e do Pará a uma diferença de 
duas horas em relação ao horário oficial de Brasília, 
que seja feita a vontade do povo! Mas é importante que 
a gente faça essa consulta, até porque, hoje, nas pes-
quisas que estão sendo feitas sobre como a população 
está se posicionando no processo de adaptação a esse 
novo fuso horário, há uma demonstração bem tranquila 
de que o quadro atual é diferente do quadro de 2010.

Então, acredito que não temos de decidir pelo 
povo. Propomos a realização de novo plebiscito, em 
que a própria população possa deliberar se quer que 
volte o horário antigo, com uma diferença de duas ho-
ras em relação ao horário oficial de Brasília, ou se vai 

manter a modificação realizada, diminuindo a diferença 
do fuso horário de duas horas para uma hora.

Dessa maneira, apresentamos essa proposição. 
Conseguimos o apoio, a assinatura de 30 Senadores. 
Vamos fazer com que tramite a matéria.

Aliás, uma matéria do Senador Flexa Ribeiro já foi 
aprovada no Senado, foi para a Câmara e está trami-
tando hoje na Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara – certamente, essa proposta será emendada 
também na Câmara -, no sentido de que, se houver 
plebiscito, seja realizado plebiscito nos três Estados 
afetados: Amazonas, Pará e Acre.

Dessa maneira, porta-se esse projeto de decreto 
legislativo que protocolei hoje na Casa. Vamos à tra-
mitação e vamos fazer o bom debate.

Compreendo as motivações do Senador Sérgio 
Petecão. Acredito que esse debate será bastante acir-
rado no Estado do Acre, como foi em 2010. Vamos ter 
de levar esse assunto ao conhecimento da população, 
que vai ter a autoridade para dar a resposta final: se 
quer o Acre com um fuso horário de duas horas de 
diferença com relação a Brasília ou se quer a manu-
tenção do horário que está em vigor hoje, diminuindo 
essa diferença de duas horas para uma hora em rela-
ção ao horário oficial de Brasília.

No ano de 2013, completam-se cem anos da 
instituição do fuso horário no Brasil. Ao longo desses 
cem anos, muita coisa aconteceu no Brasil. A nossa 
capital federal foi implantada na década de 60 na re-
gião central do Brasil. Isso causou grande diferença. 
Nesse sentido, achamos que essa é uma discussão 
bastante atual para ser realizada com serenidade, sem 
os acirramentos do período eleitoral conturbado do ano 
de 2010. Esperamos serenamente que a população 
possa oferecer sua opinião a respeito desse assunto.

Antes de tudo, vamos esperar a tramitação das 
matérias no Senado. A matéria do Senador Flexa Ri-
beiro está em tramitação na Câmara dos Deputados, 
neste momento, na Comissão de Constituição e Justiça. 
Seja qual for a deliberação que venha a ser considera-
da pelos Srs. Senadores e pelos Srs. Deputados, será 
essa a deliberação que vamos levar ao conhecimento 
do povo do Estado do Acre.

Era essa a minha participação, Srª Presidenta 
Vanessa Grazziotin.

Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, 
a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, dei-
xa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pela Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de 
Secretário.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª, Senador 
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Anibal Diniz, e informa que o projeto de V. Exª, a que 
V. Exª se referiu, já se encontra sobre a mesa e terá a 
tramitação normal nesta Casa.

Sobre a mesa, projeto de decreto legislativo que 
será lido.

É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O projeto que acaba de ser lido será 
publicado e remetido à Comissão de Constituição Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Senadora Presidenta.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Eu só gostaria de...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem. Apenas...

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Para registrar que, 
devido à audiência importante, em que estive há pou-
co, com o Ministro da Pesca, o ex-Senador Marcelo 
Crivella... Eu queria registrar meu voto “sim” à PEC nº 
5, que votamos, sobre a aposentadoria daqueles que 
têm alguma forma de deficiência, Srª Presidenta.

Peço que registre meu voto “sim” na votação da 
PEC nº 5.

Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – Pois não. V. Exª será atendido, e o 
voto de V. Exª, registrado.

Agora, conforme o rodízio, falou o Senador Ani-
bal como orador inscrito, e, por permuta e cedência 
do Senador Walter Pinheiro, convido para fazer uso da 
palavra, pelo tempo da Liderança do PSD, a Senadora 
Kátia Abreu.

Na sequência...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 

Pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – Pois não.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – No momento em que 
se encerrou a votação, eu estava inscrito...

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O senhor quer se reinscrever?

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Isso. Como Líder do PRB.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Perfeito.

A SRª KÁTIA ABREU (PSD – TO. Como Líder. 
Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Presidente.

Quero agradecer ao meu colega, Senador Wal-
ter Pinheiro, da Bahia, por ter invertido a ordem dos 
pronunciamentos, porque tenho um compromisso da-
qui a pouco.

Colegas Senadores e Senadoras, com muita ale-
gria, venho aqui, para contar-lhes a nossa viagem da 

semana passada, que fizemos a Marseille, na França, 
para acompanhar o Fórum Mundial da Água.

Estavam lá o Senador Aloysio Nunes Ferreira, o 
Senador Jorge Viana, o Senador Sérgio Souza, o Se-
nador Rodrigo Rollemberg, o Deputado Irajá Abreu. 
Acompanhavam-nos também na comitiva a CNA; o 
Presidente da Federação da Agricultura do Rio Gran-
de do Sul, Carlos Sperotto; o Presidente da Federação 
da Agricultura do Rio Grande do Norte, José Vieira; e 
o Presidente da Sociedade Rural Brasileira, Cesário 
Ramalho.

Tivemos o prazer e a alegria de ver presidir o 
Fórum Mundial da Água um brasileiro da maior cate-
goria, da maior qualidade, o Dr. Benedito Braga. Ele 
presidiu o Fórum Mundial da Água, em Marseille, na 
França, neste ano, e já estamos com quase tudo pra-
ticamente encaminhado, para que, na próxima eleição 
do Conselho Mundial da Água, o Dr. Benedito Braga 
possa presidi-lo, para alegria do Brasil. 

Também toda a equipe e diretoria da ANA esteve 
presente, juntamente com seu Presidente, Vicente An-
dreu. Além da ANA, a Embrapa, com Gustavo Curcio.

No Fórum Mundial da Água, Presidente Vanessa, 
140 países se comprometeram, na última sexta-feira, 
a aumentar o acesso à água potável das pessoas, a 
aumentar o tratamento de esgoto e também falaram 
sobre o uso inteligente da água, que, na verdade, é a 
sua gestão. Não basta ter a água, é preciso adminis-
trá-la para evitar o desperdício, a fim de que não falte 
para ninguém.

Essas decisões não possuem caráter vinculante, 
não são obrigatórias. São apenas compromissos assu-
midos pelos países no fórum, a fim de que essas ações 
possam ser implementadas em cada país do mundo.

Eu estava ali como Senadora, representando o 
Senado Federal, mas a CNA também esteve presente. 
E por que o Brasil estava no Fórum Mundial da Água, 
se temos 12% da água do Planeta, temos água em 
abundância, temos terrenos e áreas extensas já aber-
tas, desmatadas, onde podemos aumentar a produção 
de alimentos? Por que nós, brasileiros, estávamos no 
fórum? Por que a CNA, que representa os produtores 
rurais, que vivem com fartura de água, estava no fó-
rum, participando desse grande evento? 

Em primeiro lugar, porque, no ano passado, por 
volta do mês de setembro, a CNA filiou-se ao Conselho 
Mundial da Água, a primeira entidade de produtores 
rurais do mundo que se associou a outras entidades 
internacionais na preocupação da água, desse com-
ponente vital para todos nós.

Apesar da nossa abundância, a nossa presença 
demonstra que queremos dividir as nossas responsa-
bilidades e que queremos também compartilhar com 
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todas as pessoas do mundo as nossas experiências, 
as nossas dificuldades. Mas também queremos com-
partilhar as experiências bem-sucedidas de outros 
países. E decidimos levar a nossa contribuição de 
forma concreta, levar uma proposta real para que, de 
fato, os outros países possam analisar e, quem sabe, 
implementar por todo o mundo a mesma regra que o 
Brasil utiliza. 

E, lá, ao lado da Agência Nacional de Águas, ao 
lado da Embrapa, a CNA anunciou e propôs ao mun-
do que o sistema legal brasileiro da APP, da Área de 
Preservação Permanente, pudesse ser implementa-
do em todos os países. Porque o conceito da APP, da 
mata ciliar, aquela mata que fica na margem dos rios, 
aquela mata que fica em volta das nascentes, aquela 
mata que fica nas áreas de recargas fortes que podem 
atingir os aquíferos confinados, como o Aquífero Gua-
rani, que é o segundo maior do mundo, já é um con-
ceito mundialmente aceito. Por quê? Porque isso não é 
ambientalismo com paixão; isso é ambientalismo com 
ciência. Todos os cientistas, todos os pesquisadores 
concordam que a APP, que a preservação de áreas 
sensíveis, é necessária mundialmente. 

Não fizemos essa proposta com nenhuma re-
vanche, com nenhuma acusação e muito menos com 
hipocrisia. Preocupa-nos muito as condições da água 
no mundo, especialmente na Europa, onde pratica-
mente não existe mata ciliar nos rios. Não queremos 
culpá-los por isso, por terem sido irresponsáveis. Não, 
longe disso. A Europa passou por uma guerra, passou 
por duas guerras, passou por fome, e a segurança ali-
mentar sempre foi mais importante do que essas ob-
servações. Mesmo porque o debate ambiental já veio 
tarde – infelizmente, veio tarde –, e estamos tirando o 
tempo perdido e tentando aprender rapidamente todas 
essas questões. 

Portanto, não existe nenhum país, nenhum seg-
mento, nenhuma entidade que é o sabe-tudo em meio 
ambiente que possa dar aulas de perfeição. Todos os 
países cometeram erros. Todos os países têm suas 
imperfeições.

O Brasil, por exemplo, tem a legislação ambien-
tal mais rigorosa do mundo e mais detalhada. Aqui, 
temos protegidos os nossos rios, por meio de uma 
legislação rigorosa, mas nos outros países não exis-
te. Então, quisemos colocar para o mundo que a APP 
é um conceito que deve ser universalizado, porque é 
fundamental para proteger a fonte de água. 

E uma coisa curiosa que eu gostaria de dividir 
com os colegas Senadores e Senadoras é que, lá no 
Fórum Mundial da Água, a discussão e a preocupa-
ção é muito com a gestão da água, com a divisão da 
água, com a democratização da água, que são temas 

importantes. Mas eu não vi ninguém discutindo em 
Marselha, no Fórum Mundial, a proteção da fonte viva 
da água, sua origem, suas nascentes, a preservação 
do leito do rio. 

E a nossa proposta de APP mundial, de preser-
vação das matas ciliares do mundo, vem justamente 
preencher essa lacuna. Agora vamos discutir os dois 
pilares: a gestão da água, sua distribuição e democra-
tização, mas principalmente a fonte de água, a pro-
teção, o gerenciamento, a administração da fonte de 
água, que está lá na nascente, que está lá no rio, que 
está lá no aquífero subterrâneo, confinada embaixo da 
terra, onde não vemos. Precisamos, então, levar essa 
consciência para o mundo.

Com relação aos parâmetros e aos custos que 
representa essa nova legislação, precisamos deixar 
que cada país faça a sua discussão. 

Hoje, no Brasil, estamos discutindo o Código 
Florestal sim. “Ah, a Senadora Kátia Abreu está falan-
do de APP, mas os colegas da bancada ruralista não 
querem a APP.” Não se trata disso. Eu defendo aqui os 
meus colegas Deputados da bancada da agropecuária 
brasileira: eles não são contrários às APPs, eles sa-
bem da importância da mata ciliar. O que se discute 
lá na Câmara é um parâmetro para definir o tamanho 
da APP, discute-se o tamanho necessário cientifica-
mente nas margens dos rios, discute-se o tamanho da 
APP suficiente para as nascentes dos rios, discute-se 
a quantidade.

E há um componente muito importante: não há 
indenização para os produtores que estão ali há anos 
e anos produzindo e que precisam recuar da margem 
do rio em benefício da água. Muitos deles, a grande 
maioria deles é formada por pequenos produtores que 
não têm renda e recursos que lhes permitam diminuir 
a sua produção e ainda viver de forma sustentável. 
Então, é preciso que esse componente seja incluído 
nos debates. O conceito da preservação da água é 
importante, mas também é preciso discutir o parâme-
tro, qual é o tamanho, qual é a condição, como vamos 
fazer e quanto vai custar tudo isso. Não pensem vocês 
que os produtores franceses, alemães, italianos, por-
tugueses e espanhóis vão aceitar sair da margem do 
rio de graça, sem receber uma indenização por isso. 

A sociedade do mundo, todas as pessoas do 
mundo precisam compreender que a água é um bem 
público e que, portanto, o ônus dela, o custo dela tem 
que ser dividido com todos e não só com os produtores 
rurais. Se nós dividirmos esses custos com toda a po-
pulação mundial, isso vai baratear enormemente, essa 
preservação ambiental acontecerá de forma natural. 

Houve ganhos com a votação do Código Florestal 
no Senado? Houve muitos ganhos sim, e é por conta 
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desses ganhos que estamos ansiosos para que nos-
sos colegas Deputados, com todo respeito que temos 
por aquela Casa, se entendam, para que possamos 
finalmente votar o Código Florestal, que vai trazer paz 
e segurança jurídica para o campo. 

Não estamos modificando uma lei com o obje-
tivo de destruir. Muito ao contrário: estamos tentando 
construir e aprovar uma lei para as gerações futuras, 
para o presente e para as gerações futuras. 

Ninguém constrói uma lei olhando no retrovisor, 
ninguém faz uma lei para corrigir o passado. Nós temos 
que começar daqui para diante e criar as condições e 
todos os fatores importantes para que as coisas pos-
sam acontecer a bom termo para toda a sociedade.

Por isso, pedimos aos colegas que essa votação 
ocorra antes da Rio+20. “Ah, mas alguns querem votar 
depois da Rio+20!” Nós não temos nada a esconder do 
mundo; ao contrário, temos é lição para dar ao mundo, 
porque temos uma das maiores e melhores agriculturas 
do Planeta e ainda preservamos 61% de todas as nos-
sas florestas, de todos os nossos biomas nativos. Nós 
somos a maior agricultura do Planeta e conseguimos 
preservar as nossas águas. Nós temos mata ciliar em 
abundância. É claro que cometemos erros sim, come-
temos equívocos, e eles serão corrigidos pela ciência 
ao longo do tempo. Ninguém tem perfeição, modelo 
perfeito para o seu país e para o mundo.

Portanto, precisamos ter essa conscientização 
de que uma lei precisa ser resultado de um consen-
so social. Toda legislação que precisar de um exército 
para obrigar o seu cumprimento não é uma lei factível. 
A fiscalização precisa ser para aquela minoria contu-
maz descumpridora de lei. Mas quando precisamos de 
um exército para fazer 100% das pessoas cumprirem, 
alguma coisa há de errado com essa lei. 

Nós precisamos dos consensos sociais para que 
as leis sejam cumpridas naturalmente. Por isso, essa 
modificação da legislação ambiental se faz importan-
te, porque ela vai sair desta Casa, que representa as 
pessoas, que representa o Brasil, em cada Estado da 
Federação.

Eu, que represento o Tocantins na discussão do 
Código Florestal, trouxe minhas preocupações com 
relação ao cerrado, trouxe minha preocupação com 
relação ao nosso bioma mais importante, aos rios do 
Tocantins, às áreas ampliadas do Estado, ao desen-
volvimento do meu Estado, que não pode ser parali-
sado. Todos aqui discutiram esse tema com muita pro-
fundidade e intensidade, representando os interesses 
legítimos de cada Estado. 

E nós vivemos numa democracia. Isso eu disse 
várias vezes na França, a semana passada, onde as 
pessoas querem exigir a votação da Presidente da 

República. Ela não está votando aqui dentro não. Nós 
somos autônomos, independentes para votar o Código 
Florestal. Assim como ela tem a prerrogativa de vetar, 
claro, e nós temos a prerrogativa de derrubar o veto. 
Essas pessoas precisam entender que nós optamos 
pela democracia, e que a Presidente da República, 
seja esta, Dilma Rousseff, ou qualquer outro Presi-
dente, não vai mudar uma configuração do Congresso 
Nacional, mas precisa dar liberdade de atuação aos 
Parlamentares.

Nós trouxemos nossas experiências da base. 
É claro que não vamos cometer irresponsabilidades 
para colocar o Governo brasileiro e todo o Brasil em 
dificuldade na linha internacional. Não estamos aqui 
propondo o fim das matas ciliares. Muito ao contrário, 
estamos propondo que as matas ciliares sejam im-
plantadas mundialmente, e vamos intensificar esse 
debate na Convenção Rio+20. Vamos conquistar uma 
convergência de vários países para que, no mês de ju-
lho, na Rio+20, possamos ter a adesão de vários deles 
apoiando a legislação brasileira e também discutindo 
essa mesma legislação em seus países.

Encerro, Srª Presidente, agradecendo a atenção 
de todos e solicitando que todos nós possamos votar o 
Código Florestal e continuar discutindo o meio ambien-
te, continuar prendendo o meio ambiente com especia-
listas, continuar colocando dinheiro no Orçamento da 
União para que a Embrapa e todas as instituições de 
pesquisa do Brasil continuem pesquisando, para que 
não cometamos erros e que os produtores do Brasil, 
que são os verdadeiros atores na preservação ambien-
tal, estejam munidos de ciência, de conhecimento e de 
consciência. Ciência e consciência. É com esses dois 
fatores que vamos preservar o meio ambiente e con-
tinuar produzindo uma das melhores agriculturas do 
Planeta, preservando a água. Ninguém precisa mais 
de água no segmento econômico do que os produtores 
rurais para produzir não só grãos, mas também carne. 

Então, Sr. Presidente, eu conclamo todos os 
colegas para, na Rio+20, debatermos a questão da 
água e, com muita força, com muita altivez, com mui-
ta alegria e com muito orgulho, mostrarmos ao mundo 
que temos uma legislação que pode ser cumprida por 
todos, e não só pelos brasileiros. 

Eu chamo todas as ONGs, aquelas que criticam 
os produtores rurais todos os dias. Eu não vi nenhuma 
palavra de nenhuma ONG apoiando a implementação 
da APP no mundo todo. Eu vi, pelas redes sociais, crí-
ticas, dúvidas, desconfianças. Precisamos construir um 
país que trabalhe em favor de um time só, em direção 
ao mesmo gol, em que os produtores querem mostrar 
suas intenções verdadeiras, legítimas.
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O Código Florestal está para ser votado. Eu não 
precisava estar aqui ou em Marselha, na França, ade-
rindo à APP mundial ou defendendo a água, a proteção 
das matas ciliares e também de nossas florestas. É por-
que isso é importante para a produção dos produtores 
que eu represento como Senadora e como Presidente 
da CNA. Não há como produzir com desequilíbrio eco-
lógico; não há como produzir em terras com erosão; 
não há como produzir sem água.

Então, é em defesa dos meus produtores que eu 
quero continuar, apesar de votar o Código Florestal, de 
o debate concluir sua primeira etapa, discutindo esse 
tema da maior importância para todos nós. 

Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Sra. Kátia Abreu, 
a Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de Se-
cretário, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Muito obrigado, Senadora Kátia Abreu.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pela ordem, o Senador Sérgio tem a palavra.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
queria cumprimentar a Senadora Kátia Abreu pelas 
suas palavras no que diz respeito à nossa estada na 
cidade de Marselha, representando o Senado Federal, 
no Fórum Mundial de Água. Tivemos a oportunidade de 
ver a importância que se dá ao Brasil, Senadora Kátia, 
pela pujança que ele é na questão dos seus recursos 
minerais, principalmente da água. Há preocupação 
do mundo com o fato de que a água é essencial para 
a sobrevivência da vida neste Planeta, não somente 
da vida humana, mas da fauna e da flora. É evidente 
essa preocupação, e nós temos que, cada vez mais, 
dar a importância necessária a isso.

Inclusive foi cobrado e colocada pelo parlamen-
to, pela reunião dos parlamentares que lá estavam, a 
necessidade de trazermos também, Senador Walter 
Pinheiro, para a Rio+20 ... Se nós temos como ordem, 
como palavra geral na Rio+20 a sustentabilidade, a 
água é sustentabilidade. E nós gostaríamos aqui de 
deixar registrada essa nossa manifestação de que a 
Rio+20, dentro do tema da sustentabilidade, também 
poderia abrir uma discussão específica sobre a água 
no Planeta Terra, sobre a água no mundo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigado, Senador Sérgio Souza.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, V. Exª pode me comunicar meu lugar na 
ordem de oradores?

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Em seguida ao Senador Walter Pinheiro.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Obrigado, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª terá a palavra como líder ou como orador.

O Senador Walter Pinheiro tem a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero nesta 
noite de hoje tratar de um tema que é essencial para 
o debate da economia, para o momento que nós vive-
mos. Quero inclusive tratar desse tema lembrando, e 
obviamente que faria aqui, agora à noite, muito mais 
um pronunciamento para que nós tivéssemos um olhar 
criterioso sob o aspecto de desvio dos recursos pú-
blicos. Mas quero centrar aqui a minha intervenção 
nessa questão que, em debate na tarde de hoje e nas 
reuniões de ontem, aprofundamos, abrimos um cami-
nho importante para, de uma vez por todas, discutir o 
pacto federativo no País.

Falo isso, Senador Eduardo Suplicy, por que esse 
tema foi aqui já realçado por diversos parlamentares. V. 
Exª, que está nesta Casa há mais tempo do que todos 
nós aqui, pelo menos da Bancada do PT, sabe que esse 
tema é extremamente difícil de lidar. Tema melindroso 
porque mexe em interesses. Por que essa situação?

Vamos ao exemplo do ICMS Importação, tema 
que, de forma explosiva até, contagia alguns, pressiona 
outros. E, na realidade, precisamos fazer a discussão 
desse tema a partir desses debates que marcamos com 
o Ministério da Fazenda, com a Comissão de Assuntos 
Econômicos e até, a partir de agora, rumo à discussão 
do FPE ou pacto federativo com os notáveis, como as-
sim são chamados por todos nós, da comissão cons-
tituída pelo Senador José Sarney, nosso Presidente.

Mas, meu caro Senador Suplicy, quero fazer essa 
comparação do ICMS com a crise, para chegarmos 
exatamente no ponto dessa disputa, que é o Fundo 
de Participação dos Estados. Todos sabemos que um 
dos elementos centrais na composição do Fundo de 
Participação dos Estados é exatamente o IPI. O IPI, 
Imposto sobre Produtos Industrializados, é o elemento 
principal para a composição do FPE. 

Se tenho um problema sério do ponto de vista 
dessa desindustrialização, como muitos têm batizado, 
ou do volume excessivo de produtos importados que 
adentram o Brasil, é óbvio que, na ponta, vamos ter 
problemas agravados. O último estudo apresentado 
pela Firjan e diversas entidades que congregam in-
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dústrias no País aponta que mais de 80% dos Municí-
pios brasileiros se sustentam com verbas federais ou 
transferências federais, principalmente do Fundo de 
Participação dos Municípios. Não é por menos que, 
se olharmos os Estados da Federação, poucos pode-
riam hoje dizer que, sem as transferências federais, 
poderiam tocar os projetos, as ações, enfim, serem 
geridos. Aliás, vimos isso aqui na batalha que travamos 
na questão dos royalties do petróleo, quando Estados 
como o Rio de Janeiro, aqui sobejamente defendido 
pelo Senador Lindbergh Farias, Senador Crivella, à 
época, e Senador Francisco Dornelles, demonstravam 
exatamente quais os problemas poderiam enfrentar.

Imagine, meu caro Inácio, a nossa Bahia, o vosso 
Ceará e, portanto, poderia estender para o Nordeste, 
na direção ao norte, ou para o Nordeste, no nosso caso 
tendo como referência a Bahia, o Nordeste setentrional. 
Então, essa situação precisa ser olhada com cuidado, 
e aí quero me referir a essa questão como definidora 
do caminho do FPE.

A questão do ICMS não é só e somente só uma 
solução para os Estados que estão em volta do Espí-
rito Santo, tampouco pode ser vista a questão ICMS 
importação como uma ação só e somente só contra 
o Espírito Santo.

Portanto, é necessário que discutamos isso na 
sua inteireza, olhando que medidas serão tomadas, de 
que forma vamos trilhar esse caminho para o incentivo, 
para modificação das estruturas no nosso País, para 
incentivo da produção local e para atração de inves-
timentos. A Bahia, ontem à noite, teve oportunidade 
de conviver com o anúncio de um novo veículo da Jac 
Motors no Brasil e, ao mesmo tempo, já os primeiros 
passos apresentados ali pelos chineses da instalação 
de uma montadora em nosso Estado. Mas isso é pou-
co. É preciso resolver o problema em todos os lugares. 
Como atrair investimentos, como continuar investindo 
na agropecuária, que foi responsável por 3,9% desse 
nosso PIB, que foi o setor que mais cresceu gerando 
emprego local, impulsionando a economia local e esti-
mulando, através da geração de postos de trabalho, a 
manutenção do consumo para a gente enfrentar esta 
crise internacional. Portanto, esse debate do ICMS 
não pode ser um debate agora com o sabor de dico-
tomia, aqueles que são pelo sim e aqueles que são 
pelo não, mas um debate que tem que ser orientador 
da nossa caminhada.

O Governo ontem, meu caro Eduardo Suplicy, 
apresentou diversas propostas como alternativas, por-
que o Governo sabe que essa questão da importação 
de produtos, que já se alastra pelo País afora, a invasão 
de produtos em nosso País tem arrebentado a nossa 

indústria, então, o Governo sabe desse risco para o 
enfrentamento em relação à crise econômica.

Portanto, o Governo apresentou para o Espírito 
Santo duas linhas de propostas para tentar encontrar 
uma solução que nos permita votar a Resolução nº 72, 
dar de uma vez por todas um tiro de morte na guerra 
fiscal e, ao mesmo tempo, não matar um Estado da 
Federação.

Uma das linhas apresentadas é no sentido inclu-
sive de antecipar, meu caro Suplicy, ou comprar, numa 
linguagem mais direta, os royalties, pagar antecipado 
ao Espírito Santo, antecipar receitas.

A outra linha é, inclusive, através do limite do en-
dividamento do Estado, liberar por meio do BNDES ou 
outras agências de fomento internacionais, recursos 
para que o Estado tenha condição de aplicar imedia-
tamente.

Para que isso? Não é só colocar os recursos no 
Espírito Santo, mas é permitir que, com esses inves-
timentos, tenha aquele Estado a condição, não só de 
manter as empresas que lá estão, como também atrair 
novas empresas. É óbvio que é importante isso.

A outra linha apresentada pelo Governo, para bus-
car solucionar esse problema do ICMS importação, vai 
na direção de estruturar as bases para a manutenção 
das empresas que lá estão, que gozam do benefício 
hoje e que, nessa modificação com o 72, não terão 
esse benefício amanhã, para que, de posse, digamos 
assim, Senadora Ana Rita, dessa infraestrutura, elas 
possam, de certa maneira, de forma até mais incisiva, 
tornar-se competitivas diante desse cenário de disputa. 
Senão corremos o risco também de, em mantendo a 
guerra fiscal, conviver com verdadeiras empresas que 
nós poderíamos fazer uma comparação com o circo, 
numa comparação positiva.

Eu inclusive tenho muito cuidado quando faço 
essa comparação com o circo porque alguns começam 
a tratar, principalmente a história do palhaço, como 
uma coisa negativa. O palhaço é alegria. Não estou 
tratando disso, estou tratando inclusive da mobilidade 
que um circo experimenta.

Para o seu espetáculo, para suas atividades, o 
circo utiliza a sua mobilidade como elemento central; 
isso para a indústria não cabe. Quando um circo esgota 
a sua audiência, a partir do pressuposto de que todos 
numa determinada região já assistiram ao espetáculo 
– e nós poderíamos até fazer uma alusão a uma es-
pécie de esgotamento da demanda –, ele dobra a sua 
lona e desloca-se para outro lugar. Ah, mas o seu circo 
é em outro terreiro, para permitir chegar com aquilo 
como se novidade fosse. Imagine você adotar isso na 
indústria. A política de incentivo, se ela funciona como 
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sanfona, nos leva a ter essa figura que fiz aqui agora 
comparada com o circo.

E hoje, meu caro Senador Randolfe, até pelo perfil 
de uso de tecnologia e pela forma com que o capital se 
estruturou do ponto de vista industrial, essa mobilidade 
é muito grande, o uso cada vez mais de tecnologia e 
inclusive com redução de espaço.

Então, nós temos que ver essas empresas que 
podem tranquilamente dobrar a sua lona e se deslocar 
para outro local com a mesma mobilidade de um circo, 
eu diria até mais ágil do que o circo, porque talvez ela 
não precise levar tantas carretas para transportar par-
te da sua estrutura, basta simplesmente transportar a 
inteligência daquela empresa, hoje transformada, por 
exemplo, num software. Há empresas assim, Senado-
ra Ana Rita, principalmente aquelas que operam com 
tecnologia da informação. E eu costumo brincar que 
o seu deslocamento efetivamente se dá como quem 
transporta um pen drive. Ou seja, um site instalado num 
lugar se desloca para outro porque o grosso, a maioria 
do que é utilizado não tem nenhum problema para isso. 
O site sai de um lugar para o outro e, nesse novo lugar, 
contrata nova mão de obra. Portanto, vai-se fazendo 
esse deslocamento numa velocidade estonteante e, 
mesmo com toda dose de exagero, cabe no bolso; é 
um site que é transportado de um lugar para o outro.

Portanto, esse debate que abrimos com o Minis-
tério da Fazenda é importante, Senador Suplicy, para 
nos orientar. É essa a experiência da relação com o 
Espírito Santo. Estou citando o Espírito Santo como 
podia citar Goiás, Santa Catarina, enfim; não estou fa-
zendo nenhum direcionamento, estou usando só como 
base de experimento para o que estou dizendo aqui.

Na realidade, isso servirá como base, como orien-
tador para o debate que vamos ter que fazer aqui para 
todo o País, orientador para definir um comércio ele-
trônico justo que continue ofertando eletronicamente a 
oportunidade para que o cidadão possa comprar, mas 
que não extraia eletronicamente o emprego e o ganho 
local. Ele servirá como orientador para definirmos, de 
uma vez por todas, como faremos a distribuição desse 
bolo arrecadatório para compor o FPE e o FPM.

Ora, se apresentarmos no próximo período, sinais 
de cansaço da nossa indústria ou se, efetivamente, 
chegarmos a um processo agudo de desindustrializa-
ção, é óbvio que isso vai incidir sobre o FPE e o FPM, 
é claro que vai! E, consequentemente, vamos incidir 
na outra parcela, que é fundamental para a questão 
também da economia, e refiro-me ao imposto de renda.

Ora, se não tenho emprego, se não tenho quem 
ganhe salário – essa é outra parcela, além do IPI, 
que contribui muito para nossa economia –, aí vamos 
ter um problema no terceiro fator nessa escala que 

alguns podem chamar de ordem econômica interna, 
que é exatamente a questão do consumo. Ora, se não 
tenho investimento local, se não tenho produção local, 
não tenho geração de trabalho e renda local, conse-
quentemente, não vou ter consumo. Esse é um ciclo 
quebrado, rompido ou interrompido. 

Então, é fundamental que nós olhemos esse de-
bate que nós abrimos aqui, desde a semana passada, 
com as conversas com a Fazenda, com as audiências 
públicas que se iniciaram hoje, com a reunião que va-
mos ter quinta, mas, principalmente, olhando para o 
horizonte da solução. Não podemos deixar, de forma 
alguma, que os 417 Municípios da Bahia – e eu que-
ro citar isso – continuem sofrendo. Nós estamos hoje, 
Senador Suplicy, com mais de 70 Municípios experi-
mentando a mais longa estiagem que a Bahia já viu. 
Nós não vamos acabar com a seca, mas precisamos 
conviver com ela, com políticas e ações perenizado-
ras. É fundamental! 

O Estado da Bahia, Senador Suplicy, tem quase 
70% de seu território como semiárido. Quase 70%. E 
aí? Que tipo de incentivo, que tipo de indústria posso 
atrair? Como é que eu posso trabalhar a produção mi-
neral nessa área, que é muito rica, por sinal? Como 
posso potencializar a pequena agricultura, já que a 
Bahia também é o Estado brasileiro que tem o maior 
número de pequenos agricultores.

A Srª Ana Rita (Bloco/PT – ES) – Só um apar-
te, Senador.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
São 600 mil agricultores em meu Estado que agora 
enfrentam uma dificuldade: não puderam plantar, Su-
plicy. Então, não vão colher? Por isso, nós estamos 
trabalhando pelo Seguro Safra. 

Portanto, Senadora Ana Rita, estou falando de 
algo que não encerra em si e somente em si no aspec-
to do ICMS Importação. Ele é muito mais abrangente. 
Por isso, nós temos de enxergar isso como uma porta 
de saída e precisamos resolver essa questão do ICMS 
Importação, meu caro Armando Monteiro. V. Exª, que 
é dessa área, sabe mais do que eu. Ora, essa que-
bradeira da indústria vai nos arrebentar de modo cada 
vez mais virulento. 

Portanto, não é uma questão de querela contra um 
Estado ou contra quem quer que seja. Nós precisamos 
agora tramar, de forma conjunta e orquestrada, contra 
toda e qualquer possibilidade de continuidade de uma 
política que pode nos jogar, tanto do ponto de vista da 
arrecadação do ICMS, do FPE, do FPM, do comércio 
eletrônico, dos royalties, petróleo e setor mineral, em 
uma dificuldade extrema. Se continuar essa escalada, 
vai bater na ponta! Quantas cidades em Pernambuco, 
Senador Armando Monteiro, sobrevivem exclusivamen-
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te do FPM? A quebradeira da indústria diminui o FPM; 
a quebradeira da indústria diminui o FPE; a quebra 
no consumo impacta diretamente sobre os produtos 
industrializados e, consequentemente, nessa cadeia. 
Nós temos de começar. Não dá para olhar tudo isso e 
dizer que só vamos fazer quando tivermos condições 
de fazer todos. Ou começamos por esse ou não che-
garemos naquele que é exatamente a ponta do nosso 
interesse, que é o Município. 

Um aparte à Senadora Ana Rita.
A Srª Ana Rita (Bloco/PT – ES) – Obrigada, 

Senador Walter Pinheiro. Quero, primeiro, agradecer 
muito ao Senhor como nosso Líder, Líder da bancada 
do Partido dos Trabalhadores aqui no Senado, porque 
tem colaborado muito para que possamos realmente 
sair desse impasse em que o Estado do Espírito Santo 
e outros Estados, mas particularmente o Espírito San-
to, se encontram na discussão do ICMS. Quero dizer, 
Senador, que V. Exª tem tido uma atitude republicana. 
Este é, realmente, o papel de um Senador, de uma 
Senadora: pensar o Brasil e construir uma política que 
possibilite que os Estados possam conviver de forma 
harmônica e se desenvolver. Quero ressaltar aqui a sua 
sensibilidade em reconhecer a especificidade do Esta-
do do Espírito Santo, que tem, nesses últimos meses, 
desde o ano passado, se empenhado, através de suas 
lideranças, do Governador do Estado, Renato Casa-
grande, da nossa bancada capixaba, de lideranças do 
Partido dos Trabalhadores, como o Vice-Governador 
Givaldo, o Prefeito João Coser, outros prefeitos do 
Estado do Espírito Santo, e nossa a ex-ministra Iriny, 
que também estiveram, por diversas vezes, conver-
sando com os nossos Ministros para que pudéssemos 
construir uma saída para o Estado do Espírito Santo. 
Estou aqui, Senador Walter Pinheiro, para agradecer 
publicamente o empenho que V. Exª demonstrou após 
assumir a liderança da nossa bancada, em construir 
esse diálogo com o nosso Governo. Particularmente, 
quero testemunhar aqui que considerei que tivemos, 
na reunião de ontem com o Ministro Guido Mantega, 
um importante avanço no diálogo. Acho que é a primei-
ra vez, numa reunião com o Ministro Guido Mantega, 
que nos apresentam várias alternativas, possibilidades, 
que podem contribuir para que o Espírito Santo possa 
avançar. Acho que...

(Interrupção do som.)

A Srª Ana Rita (Bloco/PT – ES) – ...ficamos ain-
da, e acredito, pela fala do Secretário Executivo Nel-
son Barbosa, hoje, no final da audiência pública, que 
sinalizou que é possível resolver essa questão e avan-
çar um pouco mais no sentido de assegurar a transi-
ção. O Estado do Espírito Santo precisa ter um tempo 

para que se adapte a essa nova realidade, para que 
implemente as políticas que estão sendo pensadas, 
para que implante no Estado empresas que realmente 
possam continuar contribuindo com o desenvolvimento 
do nosso Estado, mas precisa desse tempo de tran-
sição. O tamanho desse tempo acho que precisamos 
negociar sim, mas a transição é necessária. Rapida-
mente, Senador Walter Pinheiro, quero agradecer, em 
nome dos nossos companheiros do Estado do Espírito 
Santo; dizer que a audiência pública de hoje foi muito 
importante, com a presença de várias lideranças do 
nosso Estado, que demonstraram realmente a preo-
cupação que têm com o nosso futuro e com um futuro 
muito próximo. Então, quero parabenizá-lo e pedir que 
continue nos ajudando para que de fato possamos sair 
vitoriosos dessa luta tão importante para o País, para 
o Estado do Espírito Santo e para os demais Estados, 
que também enfrentam problemas semelhantes a esse. 
Obrigada, Senador.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Vou encerrar, Senador Suplicy, mas quero insistir em 
algo que, desde o primeiro momento, quando propu-
semos esse debate – com orientação, inclusive, da 
nossa bancada –, só fui porta-voz, Senador Suplicy, 
de um debate que travamos ricamente na bancada 
do PT sobre esse momento da economia mundial e a 
necessidade desse novo pacto federativo. Não haverá 
saída se não abrirmos uma porta de entrada.

(Interrupção do som.)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Não tem jeito. Nós vamos encontrar a saída, mas é 
necessário dar o primeiro passo. É necessário vencer 
a inércia – uma linguagem que usamos muito nos la-
boratórios de Física. Ou a gente vence essa inércia ou 
nós não vamos ter condição efetiva de botar o dedo na 
ferida, ou estancar essa sangria desatada que ameaça 
a nossa economia e o reflexo dela. 

Não é só lido na União ou no Estado, não adianta. 
Ninguém mora na União, Senador Armando Monteiro, 
ninguém mora no Estado; o cidadão mora no Município, 
onde ele tem o CEP dele, o barraco, suas necessida-
des, suas vontades e as oportunidades. 

Por isso, vamos começar pelo ICMS Importação 
e passos seguintes daremos adiante.

Muito obrigado, Sr.Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Meus cumprimentos, Senador Walter Pinheiro, 
pelas considerações que faz sobre o rico debate que 
nesta Casa tivemos hoje, inclusive com o Secretário-
-Executivo Nelson Barbosa, diversos coordenadores, 
o Presidente da Fiesp, Paulo Skaf, conforme...
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O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Tem a palavra, pela ordem, o Senador Be-
nedito de Lira.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ria solicitar a V. Exª que fizesse constar em Ata o meu 
voto com relação à PEC que foi votada na Ordem do 
Dia, considerando que a minha ausência se deu por 
conta de estar acompanhando o Ministro da Integra-
ção Nacional, que se encontrava hoje no meu Estado.

Agradeço a V. Exª pela gentileza. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – V. Exª teria votado “sim” e assim gostaria 
que ficasse registrado?

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Eu 
votaria “sim” nos dois turnos de votação.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Assim será considerado.

Da mesma forma, eu procedi nos dois turnos. 
Assim, pedi para registrar.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Randolfe Rodrigues, Líder do PSOL, 
do Amapá, tem a palavra.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Senador Edu-
ardo Suplicy, que preside esta sessão, Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores, aqueles que nos ouvem pela Rádio 
Senado, aqueles que nos assistem pela TV Senado, 
na semana passada eu vim à tribuna para destacar a 
presença, no plenário da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, do Ministro Guido Mantega e sua exposição 
feita sobre os desafios para o País, num cenário global 
de crise econômica.

Alguns dos dados apresentados pelo Ministro, 
inclusive, destaquei aqui da tribuna do Senado. La-
mentavelmente, parece-me que os fatos recentes sus-
pendem a confirmação de alguns desses dados. Con-
cretamente falando, na exposição feita pelo Ministro, 
ele destacava que o País mantinha uma trajetória de 
crescimento do seu Produto Interno Bruto e destacava 
os dados que dão conta de que o crescimento brasi-
leiro, no ano de 2011, tinha sido 2,6%, e que a média 
de crescimento dos últimos anos, de 2010 projetando 
até 2014, resultaria em média de 4,7%. Ou seja, fazia 
uma projeção sobre um crescimento que, de fato, hoje 
não há, fazendo uma projeção sobre um crescimento 
que virá nos prognósticos do Ministério. Os dados do 
PIB e a análise mais pormenorizada dos dados do PIB 

podem nos fazer colocar o verbo no condicional – viria 
– sem a certeza de que, de fato, virá.

Isso porque, no final de semana, matéria do jor-
nal Folha de S.Paulo, dá conta que o Brasil é o país 
que menos cresce na América do Sul. Os dados do 
Produto Interno Bruto destacados no jornal Folha de 
S.Paulo do último domingo dão conta de que o cres-
cimento brasileiro só foi superior ao crescimento de 
Guatemala e El Salvador, na América Latina. 

Mais do que isso, detalhando o crescimento dos 
demais países latino-americanos, o nosso número de 
crescimento é pífio.

O México cresceu 3,9%; a Colômbia cresceu 
5,8%; a Venezuela cresceu 4,2%; a Guiana (República 
Cooperativista da Guiana) cresceu 4,8%; até o Surina-
me cresceu mais que nós, cresceu 3%; o Equador nos 
fez corar de vergonha e cresceu 9%; o Peru, 6,9%; o 
Chile, 6%. E a média do nosso crescimento, 2,7%, é, 
inclusive, inferior à média do continente latino-ameri-
cano, que cresceu a uma média de 4%.

É importante destacar um dos dados do PIB da 
América Latina divulgados na última semana. Dados 
mais detalhados também do Instituto de Estudos Eco-
nômicos (IPEA) dão conta de que, nos países latino-
-americanos, somente 20% do comércio total das ven-
das são feitas dentro do próprio continente.

Para se ver o quanto é ausente o nosso grau de 
integração, na Ásia, por exemplo, as vendas da Chi-
na totalizam quase 50% de sua pauta de exportações 
para o próprio continente.

Em que pese o continente latino-americano ter 
crescido 4%, uma das causas de o nosso crescimento 
ser abaixo, também, é que nós comercializamos pouco 
com nós mesmos. O nosso grau de integração econô-
mica ainda é muito pequeno. E isso acaba acarretando 
que nós comercializemos, vendamos mais para os de-
mais continentes e menos para os nossos vizinhos. E, 
com isso, esteja induzindo uma média de crescimento 
econômico do continente abaixo do potencial que nós 
mesmos teríamos.

Lamentavelmente, nós mesmos, no Brasil, ainda 
comercializamos pouco e ainda temos muita ausência 
de integração de comercialização com o conjunto do 
continente latino-americano.

Mas é importante, então, nós detalharmos que 
– eu já destaquei aqui anteriormente, e é uma das ra-
zões, me parece, do problema da desindustrialização, 
que tanto é debatido aqui no Senado, como diagnosti-
camos –, dissecado este nosso Produto Interno Bruto 
de 2,7%, nós percebemos um crescimento do agrone-
gócio, da indústria da construção civil e da indústria 
da mineração. Ou seja, um crescimento no nosso PIB, 
ao dissecá-lo, tem um peso muito maior a exportação 
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de commodities do que concretamente a produção de 
produtos manufaturados, a produção ainda de produtos 
industrializados. Ou seja, não é só o PIB que foi ruim. 
Dissecando o PIB, a análise do PIB é ruim, porque 
mostra que nós não estamos aportando, ancorando a 
nossa economia na agregação de valor no peso que 
deveria ter dado a nossa indústria.

Flagrantemente, nós estamos vivendo um claro 
processo de desindustrialização. 

Mas é importante analisarmos os dados desse 
baixo crescimento do PIB para encontrarmos as ra-
zões desse sucesso. O porquê de a nossa média de 
crescimento haver sido tão... Nós estivemos atrás dos 
20 países, dos chamados G-20, das 20 maiores eco-
nomia do mundo. No balanço entre as 20 economias 
do planeta, a nossa ficou atrás de todas as outras 19 
economias.

A própria matéria da Folha de S.Paulo aponta 
algumas das razões desse baixo crescimento no ano 
de 2011. Diz a matéria: “Para analistas, o Governo 
exagerou nas ações anti-inflação, contribuindo para a 
expansão de apenas 2,7%”. Ou seja, é o que nós já 
havíamos dito aqui anteriormente: nós temos a conti-
nuação da insistência da receita da ortodoxia econô-
mica. Nós estamos continuando com a velha receita do 
superávit primário, da meta de inflação, que, embora 
tenha estado em queda, ainda pratica uma taxa de 
juros que é uma das maiores do Planeta.

É importante nós também trazermos outros dados 
para análise desse nosso abaixo de medíocre cres-
cimento de 2011. Eu digo que é abaixo de medíocre 
porque medíocre é quando é mediano. Nós estivemos 
abaixo de quaisquer médias. Nós estivemos na rabei-
ra na América Latina. Nós estivemos abaixo do cres-
cimento das vinte economias do Planeta. Então, na 
América Latina, nós só superamos, como eu já disse, 
Guatemala e El Salvador.

Outra razão parece-me, nesse sentido, é a baixa 
poupança e o pouco investimento. No nosso País, a 
nossa poupança nacional bruta não chega a 20% do 
PIB. Esse me parece ser um dos fatores que ocasionam 
a baixa taxa de investimento da nossa economia. Para 
se ter uma ideia, a China investe 40% do seu Produto 
Interno Bruto, e a Índia investe por volta de 30% do 
seu Produto Interno Bruto na sua poupança interna. 
Investindo mais na sua poupança interna, aumentam-
-se as possibilidades em investimento.

Outra razão é que, como já destaquei aqui, nós 
estamos claramente num processo de estagnação da 
nossa indústria. O crescimento da nossa indústria – eu 
já destaquei anteriormente da tribuna – foi de 0,1%. O 
agronegócio, as commodities cresceram três ou quatro 
vezes mais do que a indústria. Continuamos na mes-

ma pauta do séc. XIX: exportadores de matéria-prima 
e importadores de produtos industrializados, sem ter 
uma indústria que agregue valor e que mobilize mais 
a economia.

Vejam, mais que isso, estamos retrocedendo. A 
pauta de exportação de manufaturados do Brasil já foi 
de 60% da nossa pauta de exportação em 2000. Agora, 
a nossa pauta de exportação de manufaturados é de 
39%, com commodities, como já destaquei, minerais 
e agrícolas, respondendo por 45% do total da pauta 
de exportação.

Então, nós encontramos um déficit externo anu-
al que se aproxima de UIS$100 bilhões. Estimamos 
a exportação de US$92,5 bilhões e a importação de 
US$186,9 bilhões em produtos industrializados em 
2012. Esses dados de uma balança comercial não fa-
vorável ao País foram reconhecidos pelo próprio Minis-
tro Guido Mantega aqui, na semana passada, quando 
esteve na Comissão de Assuntos Econômicos.

Outra razão é a rotatividade que temos nos em-
pregos, embora tenhamos tido uma taxa de cresci-
mento de emprego muito maior nos últimos anos e 
tenhamos tido a queda do desemprego. O problema 
é a qualidade dos empregos que estamos gerando, a 
rotatividade dos empregos e os baixos salários que 
estamos fornecendo na nossa economia. Isso ocorre 
em contradição a um dado, destacado aqui pelo Mi-
nistro Guido Mantega, que fala que um dos caminhos 
para o crescimento da economia, aposta da política 
econômica, é o fortalecimento do mercado interno por 
meio da elevação do emprego formal. 

Eu quero detalhar a qualidade do emprego que 
tem sido gerado. 

A geração de empregos medida pelo Caged tem 
apresentado um saldo de contratados e demitidos que, 
como já disse, de fato, demonstra-se alto, próximo a 
2 milhões de novos postos anuais. Junto com isso, 
ocorre uma elevada rotatividade do emprego no Brasil. 

Aqui, quero trazer os dados do Caged. 
Em 2011, foram contratados 21,6 milhões de bra-

sileiros contra 19,7 milhões de dispensados, chegando 
a um saldo de 1,9 milhões de postos. Estudo recente 
do Ipea, o estudo intitulado “A evolução recente do 
trabalho formal no Brasil: 2000-2008”, aponta que a 
taxa de desligamento de um funcionário no Brasil nos 
primeiros três meses tem oscilado de 10% a 14%, com 
a tendência crescente. Isso é muito mais que o dobro 
da média dos países ditos desenvolvidos. 

Ou seja, temos tido geração de empregos, mas 
há uma face oculta nessa geração de empregos, que 
é a rotatividade de empregos. É um ciclo de empregos 
que corrói a remuneração dos trabalhadores. 
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Nesse mesmo estudo, o Ipea demonstra que o 
saldo positivo de empregos formais só ocorre nas fai-
xas salariais inferiores a dois salários mínimos. 

Traduzindo, esses dados do Caged dão conta de 
que o mercado está demitindo trabalhadores melho-
res remunerados para contratar mão de obra barata.

É típica característica de uma economia do séc. 
XIX, uma economia baseada em exportação de com-
modities, e não na exportação de produtos com valor 
agregado; uma economia baseada no agro, e não na 
indústria. Não teremos bom futuro a seguir nesse ca-
minho.

Outra questão, que me parece uma das razões 
desse nosso baixo crescimento, é a vulnerabilidade 
externa. Volto a citar os dados do Ipea. 

O Ipea realizou um estudo intitulado “Os impactos 
do câmbio nos instrumentos de comércio internacional: 
o caso das tarifas”. Nesse documento, ele comprova 
que a moeda brasileira está valorizada em 30%; o 
dólar americano, em 10%; o yuan chinês encontra-se 
depreciado em 20% e 30% negativamente.

Essa situação, Sr. Presidente, funciona como se 
nós tivéssemos direito a isto: a conceder um subsídio 
à importação. Isso prejudica a nossa pauta de expor-
tações. Essa valorização excessiva da nossa moeda, 
esse câmbio, essa vulnerabilidade do nosso câmbio, 
essa política cambial, concretamente, quase num cír-
culo vicioso, prejudica a indústria; num círculo vicioso, 
prejudica a nossa pauta de exportações e só fortalece 
a característica de um país cada vez mais dependen-
te de commodities, cada vez mais dependente das 
importações.

Outra razão é o tamanho de nossa carga tri-
butária, Presidente: pesadíssima e injusta. A carga 
tributária nossa é de 40%; para se ter uma ideia, é a 
mesma carga tributária de países escandinavos. Não 
vou nem entrar no óbvio, que é uma carga tributária 
enorme, injusta e, ao mesmo tempo, com prestação 
de serviços públicos. É a velha constatação de uma 
carga tributária escandinava, sueca, com prestação 
de serviços públicos de Guiné-Bissau.

Então, além de ser uma carga tributária alta, é 
injusta. Sessenta por cento dos tributos são sobre con-
sumo, bens e serviços. Isso é a promoção de uma clara 
regressividade fiscal, que só atinge os mais pobres.

No Brasil, funciona o inverso: quem tem mais 
acaba pagando menos, e quem tem menos acaba 
pagando mais. Basta citar o exemplo que já destaquei 
aqui outras vezes, o Imposto de Renda, do qual hoje 
milhares e milhões de brasileiros estão fazendo seus 
cálculos. Pagamos 27,5%, incluindo, numa mesma fai-
xa de pagamento de salários altíssimos, industriais e 
professores universitários. Ou seja, uma carga tributária 

elevadíssima. E não é só isso. Além de elevadíssima, 
é totalmente injusta, pois atinge a classe média, os 
mais pobres, os profissionais liberais, os professores 
universitários.

No entanto, há quatro anos, o que fizemos aqui? 
Isentamos o capital externo, o capital volátil, o capital 
motel, aquele que vem e passa aqui como nuvem, an-
corado na agiotagem financeira. Pois bem, isentamos 
esse capital financeiro de qualquer possibilidade de 
taxação de Imposto de Renda. Professores, profis-
sionais liberais, a classe média brasileira paga 27,5% 
de Imposto de Renda, e esse capital financeiro é, no 
máximo, tributado no IOF, não é tributado no Imposto 
de Renda, como são todos os brasileiros.

Por fim, a política de superavit primário, uma po-
lítica econômica que tem estado em curso nos últimos 
20 anos, desde o Governo do Presidente Fernando 
Henrique. Essa política econômica de gastos públicos 
compromete 3% do nosso Produto Interno Bruto, apro-
ximadamente R$1,7 trilhão, quase 50%...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Só mais dois minutos, Sr. Presidente, para concluir.

... quase 50% do Orçamento-Geral da União, que 
deveria ser investimento em infraestrutura, que deveria 
ser investimento em estradas, que deveria ser investi-
mento em energia, que criaria as condições para um 
novo crescimento industrial. Então, quase 50% do Or-
çamento da União deixam de ser investidos em educa-
ção, saúde e infraestrutura e vão para o pagamento dos 
serviços da dívida.

E, junto com isso, existe a altíssima taxa de juros 
que, embora declinante – e já houve uma declaração, na 
última reunião do Copom, por parte do Banco Central –, 
não baixará para menos de 9%. Ou seja, ancoraremos 
a taxa de juros, ainda uma das mais altas do Planeta, já 
que, como dogma, fica impossível reduzir, pelas declara-
ções da autoridade monetária brasileira, mais do que 9%.

Então, Sr. Presidente, para concluir, a política 
econômica do Governo Dilma, de fato, tem-se demons-
trado, em alguns aspectos – quero, aqui, dar este tes-
temunho –, menos conservadora do que no governo 
Lula e no governo Fernando Henrique. Ou seja, quero 
reconhecer aqui que houve sinais que apontam maior 
preocupação com medidas de proteção à concorrên-
cia desleal externa, que houve medidas de combate à 
apreciação do real e de investimentos públicos. 

Entretanto, ao mesmo tempo, parece que nossa 
política econômica vive uma espécie de distúrbio bipo-
lar, porque, de um lado, tenta-se harmonizar medidas 
recessivas de estímulo ao crescimento...

(Interrupção do som.)
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Medidas recessivas de estímulo ao crescimento e, por 
outro lado, medidas para incentivar o crescimento. É 
um pouco, para fazer uma anedota com uma parábola, 
como se o motorista estivesse acelerando e freando 
ao mesmo tempo. 

É chegado o momento de uma definição na polí-
tica econômica do Governo. A continuar a constatação 
resumida dos fatos, ainda temos aspectos recessivos, 
ainda temos altas taxas de juros, ainda temos aposta 
em uma política cambial inadequada, ainda temos a 
constatação do sintoma da desindustrialização. Mais 
do que urgentemente, os números do PIB do último 
final de semana dão conta de que é necessária uma 
urgente mudança na política econômica nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Cumprimento V. Exª, Senador Randolfe Rodri-
gues, pela análise que faz, por querer ver o Brasil se 
desenvolver ainda mais depressa, sempre compatibi-
lizando o desenvolvimento com a melhor distribuição 
da renda.

Passo a palavra, agora, ao Senador Eduardo 
Lopes, do Estado do Rio de Janeiro.

Tem a palavra V. Exª.
Ainda há pouco, estive com o Ministro Marcelo 

Crivella para falar sobre os problemas dos pescado-
res artesanais do litoral norte de São Paulo e quero 
lhe transmitir que o Ministro me recebeu, bem como 
os responsáveis pelo projeto de produção de vieiras, 
de maneira muito atenciosa.

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Eu lhe agradeço, Sr. Presidente. Até peço desculpas, 
porque pensei que o senhor se dirigia a alguém que 
estava atrás de mim.

Estou aqui também para dar boas notícias com res-
peito à ação, à gestão do nosso Ministro Marcelo Crivella, 
que me ligou para pedir que eu fizesse um apelo aos 
prefeitos do Brasil, porque, desde ontem, segunda-feira, 
dia 19, o Ministério da Pesca e Aquicultura começou 
um levantamento detalhado, em parceria com o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 
sobre o consumo de pescado nas escolas públicas. O 
Ministro Marcelo Crivella informou que o objetivo é re-
duzir os preços desses produtos, igualando-os aos do 
frango, para que a população possa consumir mais o 
pescado, o peixe, uma vez que, conforme pesquisas, 
conforme levantamento de dados, o consumo brasileiro 
de peixe é baixo: o brasileiro, em média, consome cer-
ca de três quilos a menos do que é recomendado pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS).

O nosso Ministro, com a pesquisa, quer levan-
tar dados não somente de consumo, mas também de 
custos. Quer saber não só dos custos do pescado; 
quer saber se os consumidores têm geladeira para 
guardar os peixes, se é mais fácil para eles comprar o 
produto industrializado ou in natura. O Ministro também 
acrescentou que a pesquisa se destina especialmen-
te aos nutricionistas e aos responsáveis técnicos pela 
alimentação escolar. Os profissionais devem acessar 
o site do FNDE ou o do Ministério da Pesca e respon-
der o questionário, que estará disponível até o dia 30 
de abril. De acordo com o Ministro, as respostas vão 
permitir identificar as causas do baixo consumo de 
peixe na merenda escolar. “Queremos saber se essas 
causas estão relacionadas ao preço, ao transporte, ao 
armazenamento do produto ou à forma de preparo.”

Para Arilda Avelar, professora de uma escola pú-
blica do Distrito Federal, a adoção de pescados na ali-
mentação é muito importante. Segundo ela, a medida 
fará com que a alimentação seja mais saudável nas 
escolas: “Na escola onde eu trabalho, uma vez por se-
mana, as crianças comem peixe”. Ela já se deparou com 
crianças que chegavam às escolas com muita fome por 
não terem um alimento de alto valor nutritivo em casa.

Maria de Jesus, diretora de uma escola da rede 
pública no Riacho Fundo, também no Distrito Fede-
ral, afirma que a adesão ao consumo de peixe no seu 
colégio é grande: “Aqui, nós temos muitas crianças 
carentes que, muitas vezes, não têm oportunidade 
de comer peixe em casa. Então, elas aproveitam bas-
tante”. Segundo Maria de Jesus, há uma nutricionista 
que, periodicamente, visita a escola para verificar se 
o cardápio enviado pela Secretaria de Ensino do Dis-
trito Federal é cumprido. “Somos muito rigorosos com 
a alimentação das crianças”, ressaltou ela.

O Ministro Crivella reforçou que, se essas crianças 
tiverem o hábito de se alimentar uma vez por semana 
com peixe, isso irá beneficiar todo o País, porque, ao 
estimular o consumo de pescados nos colégios, mais 
empresários vão se dedicar ao setor, estimulando a 
geração de empregos e aumentando a produção.

“Com tudo isso o pescado vai ficar mais bara-
to, e as crianças vão ajudar, não só no seu próprio 
crescimento, mas também a popularizar o alimento”, 
concluiu Crivella.

Então, mais uma vez, a pedido do Ministro, quero 
conclamar todos os prefeitos de todos os Municípios – 
essa pesquisa vai ser realizada em todos os Municípios 
brasileiros – e os responsáveis a fornecerem, o mais rapi-
damente possível, esses dados, essas informações para o 
Ministério, para que, assim, os objetivos sejam alcançados.

Em conversa também com o nosso Ministro, ele 
falava da importância, e até fez uma comparação que 
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eu achei muito interessante – estou aqui recebendo 
a visita do nosso amigo Deputado Federal Vitor Paulo 
–, ele nos falava, Deputado Vitor, do setor da pesca. 
Agora que ele está conhecendo alguns números. Ele 
disse: “Hoje, o Ministério pode ter uma estrutura pe-
quena, como muitos dizem. Muitos chamam o Minis-
tério da Pesca de um ministério pequeno. A estrutura 
do Ministério pode ser pequena, mas o setor que ele 
representa” – palavras do Ministro – “é um colosso. Na 
verdade, o setor de pesca” – ele fez outro comparativo 
– “é um pré-sal que o Brasil também está descobrindo, 
é um pré-sal que nós tínhamos e também não sabí-
amos que tínhamos, ou pelo menos não dávamos a 
importância que tem que ser dada”.

Então, eu quero, nessas primeiras semanas, nos 
primeiros dias da gestão do nosso Ministro, parabenizá-
-lo porque eu o vejo motivado, inspirado para trabalhar. 
E tenho certeza de que esse pensamento também par-
te de todas as pessoas. Estive em São Paulo, na minha 
cidade natal, Santa André, participando de um ato do 
PRB. Lá, as pessoas afirmaram para mim o quanto elas 
estão crendo na gestão, no trabalho do Ministro Crivella. 
Ontem, um jornalista, até de maneira um pouco irônica, 
me disse, em relação às declarações iniciais do Ministro 
Crivella: “Eu acho que ele cometeu um erro ao afirmar 
que não sabia nem colocar minhoca no anzol”. E eu, de 
pronto, respondi: “Mas ele não foi chamado para colocar 
minhoca no anzol. Ele foi chamado para ser gestor do 
Ministério da Pesca. Com certeza, como ele mesmo afir-
mou,” – só vou repetir – “colocar minhoca no anzol certa-
mente ele aprende rápido. Qualquer um aprende rápido”.

Parabenizo a gestão do nosso querido Ministro 
Marcelo Crivella. E reforço: por favor, Prefeitos e respon-
sáveis por preencher esse questionário do Ministério 
da Pesca, o mais rápido possível providenciem isso, 
para que o Ministro, também o mais rápido possível, 
efetive as ações que deseja para o Ministério da Pesca.

Hoje, no plenário do Senado, aprovamos a cria-
ção do Cadastro Nacional de Municípios com Áreas de 
Risco. Foi aprovada aqui a MP. No momento em que foi 
conduzida a discussão, eu não tive a oportunidade de 
falar. Mas quero aqui dizer, Sr. Presidente, que, confor-
me dispõe o projeto de lei de conversão aprovado hoje, 
considero relevante a criação do Cadastro Nacional 
de Municípios com Áreas de Risco; a obrigatoriedade 
para que os Municípios realizem mapas de riscos e 
planos de contingência e ainda a identificação prévia 
das áreas de risco, que devem ser protegidas, e a de-
marcação das áreas que serão utilizadas para insta-
lação de infraestrutura, sistema viário, equipamentos 
públicos, bem como as demais medidas, iniciativas e 
soluções propostas, principalmente aquelas que visam 
a dar sustentabilidade à vida humana.

É importante destacar que estamos resguardando 
na lei a questão das habitações populares para as fa-
mílias pobres, que não podem comprar a casa própria 
com financiamento bancário, mas que merecem, por 
dever moral e humano de toda a sociedade brasileira, 
ser acolhidas em moradias dignas e seguras. 

Para finalizar, alguns pontos do projeto de lei de 
conversão foram ajustados pelo relator da matéria, o 
Senador Casildo Maldaner. E acredito, assim, que po-
demos oferecer à sociedade brasileira não apenas uma 
lei nova, mas um conjunto de novos instrumentos para 
a prevenção e o enfrentamento aos desastres naturais 
nas cidades brasileiras. 

Por essa razão, eu votei pela aprovação do PLV nº 
4, de 2012, na certeza de que, com esse gesto, muitas 
vidas e sofrimentos serão poupados de hoje em diante. 

E aproveito para lembrar, até com tristeza, o nos-
so Estado do Rio de Janeiro. Deputado Vitor Paulo, na 
ocasião nós fomos aos locais atingidos, tanto ao Bumba 
quanto à região serrana. O senhor ali comentava que 
presenciou cenas que certamente serão inesquecíveis, 
ali viu muitas pessoas mortas, uma situação terrível.

Eu creio que agora, com a aprovação desse pro-
jeto de lei de conversão, nós damos um passo impor-
tante para a prevenção, para que a situação se resol-
va o mais rápido possível. Porque quando se fala em 
desastre natural é claro que existem fatos ou fatores 
que estão acima da capacidade humana de se defen-
der. Mas quanto mais nós prevenirmos, quanto mais 
houver ações preventivas, certamente, menores serão 
os riscos, menores serão os problemas.

Como finalizei aqui, Sr. Presidente, tenho certeza 
de que muitas vidas serão salvas, serão poupadas a 
partir da aprovação dessa MP.

Sr. Presidente, agradeço. 
É o que queria dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Prezado Senador Eduardo Lopes, queria 
aproveitar, uma vez que V. Exª mencionou o trabalho 
do Ministro da Pesca, Marcelo Crivella, e dizer que, na 
tarde de hoje, pude acompanhar o Sr. Ricardo Wendel 
de Magalhães, Presidente da ECO Associação para 
Estudos do Ambiente, que justamente dialogou com 
o ministro a respeito do projeto de maricultura familiar 
em comunidades tradicionais da pesca, como as que 
existem ali, no litoral sul, bem como no litoral norte 
do Estado de São Paulo, em especial em Picinguaba, 
onde o objetivo geral do projeto é a implantação de 
fazendas de vieiras, ostras, mexilhões ou peixes com 
sistemas mecanizados de produção, garantindo que 
o volume produzido à comercialização seja suficiente 
para gerar renda e sustentabilidade às pessoas das 
comunidades de pesca brasileiras.
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Como esse instituto está realizando uma ação, 
inclusive educacional, com diversos educadores arte-
sanais e numa região que tipicamente vive da pesca, 
com centenas de famílias de pescadores ali; mas dada 
a diminuição da pesca em tempos recentes, esse pro-
jeto de maricultura torna-se especialmente significativo. 
Então, ele avaliou que é bastante positivo e combinou 
uma visita àquela comunidade de Picinguaba, possivel-
mente numa reunião, quem sabe, com o Secretário do 
Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Bruno Covas, 
com o Prefeito de Ubatuba e ainda pescadores de toda 
aquela região, para dialogar a respeito de como rea-
lizar um projeto, sobretudo de natureza educacional, 
que possa promover um desenvolvimento sustentável 
com a riqueza existente no mar e, principalmente, com 
a pesca, com as vieiras, ostras e assim por diante.

Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco PRB – RJ) – 

Obrigado Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – A Presidência, nos termos da Resolução 
nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, e do art. 10-A 
do Regimento Comum, e de acordo com as indicações 
recebidas da Câmara dos Deputados e dos Senhores 
Líderes do Senado Federal, designa os seguintes in-
tegrantes da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização – CMO: 

SENADORES

TITULARES SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo 
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB)

Wellington Dias 1. Vanessa Grazziotin 
Antonio Carlos Valadares 2. Angela Portela
Paulo Paim 3. 

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV/PSC)

Romero Jucá 1. 
Ciro Nogueira 2. Sérgio Souza
Clésio Andrade 3. Benedito de Lira 

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)

Cássio Cunha Lima 1.
Flexa Ribeiro 2.

PTB

Armando Monteiro 1. Mozarildo Cavalcanti

PR

Vicentinho Alves 1. Antonio Russo

PSD*

Sérgio Petecão 1. Kátia Abreu

*Vaga destinada ao rodízio, nos termos da Resolução nº 2, de 
2000-CN.

DEPUTADOS

TITULARES SUPLENTES

PT

João Paulo Lima 1. Cláudio Puty 
Josias Gomes 2. Leonardo Monteiro 
Paulo Pimenta 3. Rubens Otoni 
Waldenor Pereira 4. Vander Loubet 
Zeca Dirceu 5. Vanderlei Siraque 

PMDB

Aníbal Gomes 1. Celso Maldaner 
Edio Lopes 2. Joaquim Beltrão 
Eliseu Padilha 3. Hugo Motta 
Leandro Vilela 4. 
Osmar Serraglio 5.
Mauro Lopes 6.

PSDB

Carlos Alberto Leréia 1. 
Reinaldo Azambuja 2. 
Wandenkolk Gonçalves 3. 

PP

Lázaro Botelho 1. Roberto Balestra 
Renato Molling 2. Toninho Pinheiro 
Cida Borghetti 3. Waldir Maranhão

DEM

Eli Correa Filho 1. Augusto Coutinho 
Felipe Maia 2. Lira Maia 
Professora Dorinha S. Rezende 3. Luiz Carlos Setim 

PR

João Maia 1. Giacobo 
Luciano Castro 2. Jaime Martins 

PSB

Paulo Foletto 1. Sandra Rosado 
Laurez Moreira 2. Antonio Balhmann 

PDT

Giovanni Queiroz 1.Félix Mendonça Júnior 
Paulo Rubem Santiago 2. Marcos Rogério 

Bloco Parlamentar (PV / PPS)

Arnaldo Jardim 1. Roberto De Lucena 
Paulo Wagner 2. Stepan Nercessian 

PTB

Arnon Bezerra 1. Antonio Brito 

PSC

Ratinho Junior 1. Leonardo Gadelha 
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PCdoB

Osmar Júnior 1. 

PMN *

(Vaga cedida ao PMDB) (Vaga cedida ao PMDB)

*Vaga destinada ao rodízio, nos termos da Resolução nº 2, de 
2000-CN.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Será feita a comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Cons-
tituição que será lida.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – A proposta de emenda à Constituição que 

acaba de ser lida está sujeita às disposições constan-

tes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os pareceres lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 192, 
de 2012, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 246, de 2011, do Sena-
dor Armando Monteiro, que acrescenta art. 52-A à Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das 
Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, 
da consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da 
Lei nº 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Com-
plementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga 
as Leis nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, 
de 5 de outubro de 1999, para simplificar declarações 
exigidas de Microempreendedor Individual.

Ao apreciar a matéria, a Comissão de Assun-
tos Sociais concluiu tratar-se de matéria sujeita a lei 
complementar.

Por essa razão, a Presidência determina a reau-
tuação da matéria como projeto de lei complementar, 
a republicação dos avulsos, e a retificação do despa-
cho aposto, retirando-se o caráter terminativo inicial-
mente atribuído.

A matéria volta à Comissão de Assuntos Sociais, 
seguindo posteriormente à de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 34, de 
2012, do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, 
comunicando a deliberação pela declaração de prejudi-
cialidade do Projeto de Lei do Senado nº 24, de 2006.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 34/2012 – Presidência/CAS

Brasília, 14 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Inter-

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, 
a declaração de prejudicialidade do Projeto de Lei do 
Senado nº 24, de 2006, que altera a Medida Provisó-
ria nº 2.197-43, de 24 de agosto de 2001, para dispor 
sobre a cobertura securitária em financiamentos no 
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), 
de autoria do Senador Paulo Paim.

Respeitosamente, - Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Com referência ao Ofício nº 34, de 2012,
a matéria será incluída em Ordem do Dia oportuna-

mente, a fim de ser declarada prejudicada, nos termos 
do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 28, de 
2012, da Presidente da Comissão de Serviços de Infra-
estrutura, que comunica a apreciação, em caráter ter-
minativo, do Projeto de Lei do Senado nº 430, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 28/2012-CI

Brasília, 15 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em Decisão Terminativa, na 
reunião realizada no dia 15 de março do ano em curso, 
o Projeto de Lei do Senado nº 430, de 2011, que “Altera 
a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000 para disciplinar a 
aplicação dos recursos destinados a programas de efici-
ência energética.” De autoria da Senadora Ana Amélia.

Respeitosamente, – Senadora Lúcia Vânia, Pre-
sidente da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com referência ao Ofício nº 28, de 2012, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que o Projeto de Lei do Senado nº 430, de 2011, 
seja apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, 
§§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 172, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjun-
to dos Projetos de Lei do Senado nºs 232 e 726, de 
2011, de autoria, respectivamente, do Senador Paulo 
Paim e da Comissão de Direitos Humanos e Legisla-
ção Participativa do Senado Federal, por regularem a 
mesma matéria.

Sala das Sessões, 16 de março de 2012. – Se-
nador Roberto Requião

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão, nos termos do Re-
gimento Interno.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
será lido.

É lido o seguinte:
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 59, DE 2012
(Complementar)

Altera a Lei Complementar nº 62, de 
28 de dezembro de 1989, as Leis nos 5.172, 
de 25 de outubro de 1966, e 8.443, de 16 de 
julho de 1992, para dispor sobre os critérios 
de rateio do Fundo de Participação dos Es-
tados e do Distrito Federal – FPE.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei Complementar nº 62, de 

28 de dezembro de 1989, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 2º Os recursos do Fundo de Participação 
dos Estados e do Distrito Federal – FPE serão en-
tregues, a partir do exercício financeiro de 2015, da 
seguinte forma:

I – 5% (cinco por cento) proporcionalmente à 
extensão territorial de cada entidade participante em 
relação ao território do País;

II – 15% (quinze por cento) proporcionalmente 
ao produto da arrecadação dos impostos sobre renda 
e proventos de qualquer natureza e sobre produtos 
industrializados realizada pela União no território de 
cada entidade participante em relação ao produto total 
da arrecadação desses impostos;

III – 20% (vinte por cento) proporcionalmente à 
participação da população de cada entidade partici-
pante na população total do País;

IV – 60% (sessenta por cento) proporcionalmente 
à participação do inverso do produto interno bruto por 
habitante de cada entidade participante no somatório 
de todos os inversos.

§ 1º A participação de cada Estado e do Distrito Fe-
deral no percentual a que se refere o inciso II será igual 
à média aritmética de seus respectivos percentuais de 
participação na arrecadação nacional dos impostos espe-
cificados nesse inciso, apurada nos cinco exercícios finan-
ceiros anteriores àquele em que for realizado o cálculo.

§ 2º A nenhuma entidade participante poderá ser 
entregue parcela superior a 15% (quinze por cento) do 
montante distribuído na forma do inciso II do caput, com os 
eventuais excedentes sendo partilhados entre os demais 
participantes conforme o disposto no inciso IV do caput.

§ 3º A nenhuma entidade participante será entre-
gue parcela inferior a 2% (dois por cento) e superior a 
8% (oito por cento) do montante distribuído na forma 
do inciso III do caput, com os eventuais excedentes 
sendo partilhados entre os demais participantes con-
forme o disposto no inciso IV do caput.

§ 4º As cotas-partes serão revistas anualmente 
com base nas informações produzidas por entidades 

competentes da União e disponíveis por ocasião de 
cada revisão.” (NR)

Art. 2º A Lei Complementar nº 62, de 28 de de-
zembro de 1989, passa a vigorar acrescida do seguin-
te art. 2º-A:

“Art. 2º-A A entrega dos recursos do FPE obe-
decerá, nos exercícios financeiros de 2013 e 2014, a 
mesma distribuição entre as entidades participantes 
aplicada no exercício financeiro de 2012.”

Art. 3º O art. 92 da Lei nº 5.172, de 25 de outu-
bro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 92. O Tribunal de Contas da União comu-
nicará ao Banco do Brasil S.A., conforme os prazos 
a seguir especificados, os coeficientes individuais de 
participação nos fundos previstos no art. 159, inciso I, 
alíneas a, b e d, da Constituição que prevalecerão no 
exercício subseqüente:

I – até o último dia útil do mês de março de cada 
exercício financeiro, para cada Estado e para o Dis-
trito Federal;

II – até o último dia útil de cada exercício finan-
ceiro, para cada Município.

Parágrafo único. Far-se-á nova comunicação sem-
pre que houver, transcorrido o prazo fixado na alínea I 
do caput, a criação de novo Estado, a ser implantado 
no exercício subseqüente.” (NR)

Art. 4º O art. 102 da Lei nº 8.443, de 16 de julho 
de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 102. Entidades competentes da União farão 
publicar no Diário Oficial da União as informações mais 
recentes disponíveis sobre superfícies, populações, 
produtos internos brutos e arrecadações de impos-
tos sobre rendas e proventos de qualquer natureza e 
sobre produtos industrializados, requeridas pelos fins 
previstos no inciso VI do art. 1° desta Lei, conforme 
os seguintes prazos:

I – até o dia 31 de dezembro de cada exercício, 
para os Estados e o Distrito Federal;

II – até o dia 31 de agosto de cada exercício, 
para os Municípios.

§ 1º Os interessados poderão apresentar, den-
tro do prazo de vinte dias da publicação, reclamações 
fundamentadas às entidades referidas no caput, que 
decidirão conclusivamente.

§ 2º As entidades referidas no caput encaminha-
rão ao Tribunal de Contas da União as informações 
requeridas no caput deste artigo conforme os seguin-
tes prazos:

I – até o dia 31 de janeiro de cada ano, as infor-
mações referentes aos Estados e ao Distrito Federal;

II – até o dia 31 de outubro de cada ano, as in-
formações referentes aos Municípios.
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§ 3º Far-se-ão nova publicação e novo encaminha-
mento sempre que houver, após a data referida na alínea 
I do caput, a criação de novo Estado, a ser implantado 
no exercício subseqüente, mantendo-se os prazos para 
a apresentação de reclamações fundamentadas e para 
a tomada de decisão conclusiva a esse respeito.” (NR)

Art. 5º Esta Lei Complementar entrará em vigor 
na data da sua publicação, produzindo efeitos finan-
ceiros a partir de 1º de janeiro de 2013.

Justificação

Este projeto de lei de complementar tem por ob-
jetivo propor critérios técnicos e fórmula para o cálculo 
dos coeficientes de distribuição dos recursos do Fundo 
de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE).

A sistemática de distribuição vigente, estabeleci-
da na Lei Complementar nº 62, de 1989, foi objeto de 
apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu 
pela inconstitucionalidade da fixação de coeficientes de 
participações nos termos vigentes no art. 2º da referida 
norma. O prazo de saneamento, conforme estabelecido 
por essa egrégia Corte, vence em 31 de dezembro do 
corrente ano. É imperioso, portanto, que o Congresso 
Nacional aprove, até o final de 2012, projeto de lei com-
plementar que estabeleça novos critérios de rateio do 
FPE, com a finalidade de promover o equilíbrio federa-
tivo preconizado no inciso II do art. 161 da Constituição.

A fórmula para o rateio do FPE oferecida nesta 
proposição visa à consecução de três objetivos dis-
tintos: participação dos Estados e do Distrito Federal 
na arrecadação; distribuição proporcional à população 
e à superfície; e redistribuição de renda por meio da 
aplicação do critério do inverso do PIB por habitante.

Para atingir o objetivo da participação, propõe-se 
que, do montante do FPE, 15% sejam destinados aos 
Estados e ao Distrito Federal segundo as proporções da 
arrecadação nacional do IR e do IPI realizada em cada 
um de seus territórios. Assim, essa parte dos referidos 
impostos retornará às entidades participantes em que 
esses tributos foram arrecadados. A cota individual fica 
limitada a no máximo 15% do que for entregue de acordo 
com esse critério, sendo o eventual excesso redistribu-
ído segundo o inverso do PIB per capita.

A consecução do objetivo da distribuição, a seu 
turno, fica assegurada pela consideração da superfície 
e da população (parâmetros considerados na fórmula 
original do Código Tributário Nacional), na proporção 
de 5% e 20%, respectivamente. No caso da população, 
é proposto um piso de 2% e um teto de 8%, sendo que 
o eventual excesso, mais uma vez, será redistribuído 
pelo critério do inverso do PIB por habitante.

Para atender ao principal objetivo do FPE, a re-
distribuição de recursos, este projeto prevê que ao 

menos 60% dos recursos sejam entregues de forma 
inversamente proporcional ao PIB por habitante. Na 
prática, tal peso será maior, porque certamente haverá 
excesso na apuração dos critérios de rateio segundo 
a arrecadação e a população, uma vez que o projeto 
impõe tetos de participação individual. 

Note-se que, segundo o critério dominante neste 
projeto de lei, quanto menos desenvolvida for a enti-
dade participante, mais receberá de FPE em termos 
relativos. Trata-se de redistribuir recursos das entidades 
participantes que mais arrecadam e mais populosas 
para aquelas mais pobres e menos populosas. A sis-
temática aqui proposta contribuirá para desconcentrar 
regionalmente a receita pública.

Outras normas do projeto são propostas para 
tornar mais regular e transparente o processo de cál-
culo das cotas-partes.

Em particular, ressalte-se que os coeficientes apu-
rados em março de cada exercício – tendo como base as 
informações mais atualizadas, produzidas pelos órgãos 
competentes do Poder Executivo, sobre superfícies; po-
pulações; produtos internos brutos por habitante; e arre-
cadações dos impostos sobre renda e sobre produtos 
industrializados referentes aos anos imediatamente ante-
riores – entrarão em vigor apenas no exercício financeiro 
subseqüente àquele do cálculo. Tome-se, por exemplo, o 
ano de 2014 como base. Em janeiro desse ano, os órgãos 
competentes do Governo Federal prestarão ao TCU as 
informações necessárias para o cálculo das cotas-partes 
do FPE. Os coeficientes obtidos serão publicados até 31 
de março por esse órgão. Sua aplicação dar-se-á apenas 
em 2015, de modo que os Estados e o Distrito Federal 
poderão elaborar os seus orçamentos para 2015 já co-
nhecendo quais coeficientes vigorarão nesse exercício. 
A carência aqui defendida permitirá que os governos 
estaduais se planejem adequadamente.

Consoante com tal preceito de carência, é pro-
posto que a nova sistemática de rateio do FPE seja 
aplicada somente a partir de 2015, mantendo-se para 
2013 e 2014 a atual distribuição, tendo em vista a in-
viabilidade de aplicação das regras propostas para o 
exercício de 2013 e a necessidade de prazo razoável 
para que as entidades participantes se preparem para 
a vigência das novas regras.

Tenho convicção de que este projeto atende ao 
requerido pelo Supremo Tribunal Federal e que seus 
dispositivos estão em pleno acordo com os precei-
tos constitucionais. Ao estabelecer critérios de rateio 
para FPE que conciliam participação, distribuição e 
redistribuição, essa proposição garante a justa divisão 
federativa de recursos de que o País necessita para 
se desenvolver com equidade. – Senador Francisco
Dornelles.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR 
N° 62, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

Estabelece normas sobre o cálculo, a 
entrega e o controle das liberações dos recur-
sos dos Fundos de Participação e dá outras 
providências

....................................................................................
Art. 2° Os recursos do Fundo de Participação dos 

Estados e do Distrito Federal - FPE serão distribuídos 
da seguinte forma:

 I - 85% (oitenta e cinco por cento) às Unidades 
da Federação integrantes das regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste;

 II - 15% (quinze por cento) às Unidades da Fe-
deração integrantes das regiões Sul e Sudeste.

 § 1° Os coeficientes individuais de participação 
dos Estados e do Distrito Federal no Fundo de Parti-
cipação dos Estados e do Distrito Federal - FPE a se-
rem aplicados até o exercício de 1991, inclusive, são 
os constantes do Anexo Único, que é parte integrante 
desta Lei Complementar.

 § 2° Os critérios de rateio do Fundo de Partici-
pação dos Estados e do Distrito Federal, a vigorarem 
a partir de 1992, serão fixados em lei específica , com 
base na apuração do censo de 1990.

 § 3° Até que sejam definidos os critérios a que 
se refere o parágrafo anterior, continuarão em vigor os 
coeficientes estabelecidos nesta Lei Complementar.
....................................................................................

LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966.

Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacio-
nal e institui normas gerais de direito tributário 
aplicáveis à União, Estados e Municípios.

....................................................................................
Art. 92. Até o último dia útil de cada exercício, o 

Tribunal de Contas da União comunicará ao Banco do 
Brasil S.A. os coeficientes individuais de participação 
de cada Estado e do Distrito Federal, calculados na 
forma do disposto no artigo 88, e de cada Município, 
calculados na forma do disposto no artigo 91, que pre-
valecerão para todo o exercício subsequente.
....................................................................................

LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992.

Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal 
de Contas da União e dá outras providências.

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

Art. 102. A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) ou entidade congênere fará publicar 
no Diário Oficial da União, até o dia 31 de agosto de cada 
ano, e para os fins previstos no inciso VI do art. 1° desta 
Lei, a relação das populações por Estados e Municípios.

 § 1° Os interessados, dentro do prazo de vinte dias 
da publicação, poderão apresentar reclamações fundamen-
tadas à Fundação IBGE, que decidirá conclusivamente.

 § 2° Até o dia 31 de outubro de cada ano, a 
Fundação IBGE encaminhará ao Tribunal de Contas 
da União a relação referida neste artigo.
....................................................................................

(Às Comissões de Desenvolvimento Re-
gional e Turismo; e de Assuntos Econômicos)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência designa o Senador Clésio 
Andrade, como suplente, na Comissão de Assuntos 
Econômicos, nos termos do Ofício nº 32/2012, da Li-
derança do PMDB. 

É o seguinte o Ofício:

OF. GLPMDB Nº 32/2012

Brasília, 20 de março de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação do Senador Clésio Andrade como 
suplente na Comissão de Assuntos Econômicos – CAE.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência designa o Senador Clésio 
Andrade, como suplente, na Comissão de Serviços 
de Infraestrutura, nos termos do Ofício nº 36/2012,
da Liderança do PMDB. 

É o seguinte o Ofício:

OF.GLPMDB Nº 36/2012

Brasília, 20 de março de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação do Senador Clésio Andrade como 
suplente Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência recebeu da Excelentíssima 
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Senhora Presidente da República, nos termos do § 4º 
do art. 67 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011, 
a Mensagem nº 19, de 2012-CN (nº 87/2012, na ori-
gem), que encaminha ao Congresso Nacional o Rela-

tório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias 

referente ao 1º Bimestre de 2012.

É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação da matéria:

Leitura: 20-3-2012
até 25/3 prazo para publicação e distribuição 

dos avulsos da matéria;

até 9/4 prazo para apresentação de re-
latório;

até 16/4 prazo para apresentação de emen-
das ao relatório; e

até 23/4 prazo para apresentação, publica-
ção, distribuição e votação do re-
latório e encaminhamento do pare-
cer da CMO à Mesa do Congresso 
Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 21 de março do corrente.

A mensagem vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Mário Couto, 
Cyro Miranda, Flexa Ribeiro e Aloysio Nunes Ferreira 
enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na 
forma do disposto no art. 203, combinado com o inciso 
I e §2º do art. 210, do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro do editorial intitulado, “Perigo nas contas 
externas”, publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo
em sua edição de 12 de fevereiro de 2012.

O editorial destaca que as contas externas vão 
piorar neste ano, segundo todas as previsões e uma 
luz amarela que já se acendeu em Brasília. 

Sr.Presidente, requeiro que o editorial acima cita-
do considerado parte integrante deste pronunciamento, 
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.)

Perigo nas contas externas

O Estado de S.Paulo 12/2/12

As contas externas vão piorar neste ano, segundo 
todas as previsões, e uma luz amarela já se acendeu 
em Brasília. Mais uma vez a economia nacional vai ser 
puxada pelo mercado interno, isto é, pelos gastos do 
governo, pelo consumo das famílias e pelo investimento 
das empresas - se nenhum grande susto levar a um 
adiamento dos projetos. Autoridades têm chamado a 
atenção para o mercado interno como uma das van-
tagens do Brasil em relação a muitos outros países. É 
esse o mais importante ativo econômico brasileiro, já 
disseram alguns ministros em momentos de grande 
entusiasmo. Mas esse tipo de crescimento envolve ris-
cos. Quando a demanda avança bem mais velozmente 
que a oferta doméstica, é preciso importar mais para 
compensar a diferença. Sem isso, o resultado é mais 
inflação. Mas há limites para a capacidade de importar 
e é preciso administrar com prudência as transações 
com o exterior. O governo sabe disso, mas deu pouca 
importância - até agora, pelo menos - à expansão do 
déficit na conta corrente do balanço de pagamentos.

As principais projeções para as contas externas 
variam amplamente, mas todas apontam para uma de-
terioração. Segundo o Banco Central (BC), o superávit 
comercial vai diminuir este ano dos US$ 29,8 bilhões 
do ano passado para US$ 23 bilhões. As exportações 
aumentarão apenas 4,3%, para US$ 267 bilhões, en-
quanto as importações crescerão 7,9%, para US$ 244 
bilhões. Como o déficit em serviços continuará em 
expansão e as transferências pouco deverão mudar, 
o buraco na conta corrente se ampliará de US$ 52,6 
bilhões para US$ 65 bilhões - de 2,1% para 2,5% do 
Produto Interno Bruto (PIB).

Economistas do mercado financeiro e de consul-
torias são um pouco mais pessimistas. Projetam um 
superávit comercial de US$ 19,5 bilhões neste ano e 
um déficit em conta corrente de US$ 67,9 bilhões. Além 
disso, já arriscam projeções para 2013 - superávit de 
US$ 14,5 bilhões na conta de mercadorias e um rombo 
de US$ 70 bilhões nas transações correntes.

A Associação de Comércio Exterior do Brasil 
(AEB) tem previsões muito mais sombrias: exportações 
de apenas US$ 236,6 bilhões - menores, portanto, que 
as do ano passado - e importações de US$ 233,5 bi-
lhões, 3,2% maiores que as de 2011. O saldo, pouco 
superior a US$ 3 bilhões, será o menor em dez anos.

Apesar da ampla diferença entre os números, 
todas as projeções são baseadas em pressupostos 
comuns: a Europa continuará em grave crise, a situ-
ação pouco deverá melhorar nos Estados Unidos e o 
crescimento chinês, embora ainda exuberante, será 
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menor do que foi nos últimos anos. A estagnação ge-
ral, agravada com a perda de impulso da economia 
chinesa, resultará em preços menores para os produ-
tos básicos, tanto agrícolas quanto minerais. Como as 
commodities - matérias-primas e produtos com baixo 
grau de processamento - têm representado mais de 
60% da receita comercial brasileira, o valor das expor-
tações será muito afetado, se as previsões de baixa 
das cotações se confirmarem.

O temor de um desempenho comercial muito fra-
co neste ano já contamina os formuladores da política 
econômica. No Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, a projeção do superávit na con-
ta de mercadorias está na faixa de US$ 10 bilhões a 
US$ 12 bilhões. O cenário inclui tanto um aumento de 
importações causado pelo excesso da demanda inter-
na quanto uma expansão medíocre das exportações, 
por causa do arrefecimento da economia chinesa e da 
queda de preços das commodities.

Todos os cenários apontam para um déficit maior 
na conta corrente. Quanto maior esse déficit, piores 
deverão ser as condições de seu financiamento, mais 
dependente de endividamento e de capitais especulati-
vos. O sinal ainda é de alerta e é bom agir antes de se 
acender alguma luz vermelha. O governo dará um bom 
passo adiante se reconhecer, afinal, a insuficiência de 
seu Plano Brasil Maior e começar a pensar seriamente 
em como fortalecer a indústria para competir em to-
dos os mercados. Para isso, precisará confiar menos 
em remendos fiscais e em barreiras protecionistas e 
cuidar mais da produtividade e dos custos.

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 da matéria intitulada, “Senadores pe-
dem inquérito contra Mantega na PGR”, publicada pelo 
jornal O Estado de S. Paulo em sua edição de 15 de 
fevereiro de 2012.

A matéria destaca que seis parlamentares envia-
ram representação ao procurador-geral em que acusam 
ministro Mantega de omissão por manter Denucci na 
Casa da Moeda sob suspeita.

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 MÁRIO COUTO EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)

Senadores Pedem Inquérito 
Contra Mantega Na PGR

Seis parlamentares enviaram representação ao 
procurador-geral em que acusam ministro de omissão 
por manter Denucci na Casa da Moeda sob suspeita

Rosa Costa e Ricardo Brito/Brasília
Com o apoio de dois senadores da base aliada, 

a oposição encaminhou ontem ao procurador-geral da 
República, Roberto Gurgel, representação contra o mi-
nistro da Fazenda, Guido Mantega, por omissão dian-
te de denúncias apuradas pela Receita e PF contra o 
ex-presidente da Casa da Moeda Luiz Felipe Denucci.

A representação pede a instauração de inquérito 
civil público para cobrar responsabilidade de Mantega 
pela permanência de Denucci no cargo mesmo após 
alertado sobre a existência de indícios de corrupção 
contra ele. “O ministro manteve Denucci no comando 
da Casa da Moeda, com isso dando causa à continui-
dade dos atos lesivos ao interesse público”, sustentam 
os senadores Alvaro Dias (PSDB-PR), Aloysio Nunes 
(PSDB-SP), Demóstenes Torres (DEM-GO), Randol-
ph Rodrigues (PSOL-AP), mais Jarbas Vasconcelos 
(PMDB-PE) e Pedro Taques (PDT-MT).

Eles alegam que Mantega “não foi imparcial nem 
leal à instituição à qual está vinculado, além de ter fa-
lhado com seu dever de ofício”. Afirmam, ainda, que 
“nem se cogita levantar a hipótese de que o ministro 
da Fazenda não sabia do esquema de corrupção na 
Casa da Moeda, visto que ele próprio admitiu ter sido 
alertado acerca da situação”. Os senadores pedem 
que Mantega seja punido com a perda da função pú-
blica, suspensão dos direitos políticos e ressarcimen-
tos aos cofres públicos de eventuais danos causados 
por Denucci.

Blindagem. Ontem, o governo comandou o es-
vaziamento da Comissão de Assuntos Econômicos 
(CAE) do Senado que votaria requerimento de convite 
ao ministro para prestar esclarecimentos. Depois de 
esperar mais de uma hora por quórum, o presidente 
da CAE, Delcídio Amaral (PT-MS), encerrou os traba-
lhos, remarcando novo encontro para o dia 28, após 
o carnaval.

Com 80% das cadeiras do colegiado, a base con-
tou com a reunião do Conselho Político do governo, 
marcada para o mesmo horário para esvaziar a sessão 
da CAE. Com 11 senadores presentes (seriam neces-
sários mais três para dar quorum), Delcídio chegou a 
anunciar que aguardaria o fim da reunião do Conselho 
Político, mas acabou desistindo.

A permanência de Denucci no comando da Casa 
da Moeda, segundo reportagem publicada domingo no 
Estado, atendeu a uma poderosa rede de influências, 
que abrangeu desde o ex-presidente Lula até o ex-
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-ministro Delfim Neto e o ministro do Tribunal de Con-
tas da União (TCU), José Múcio, que à época exercia 
mandato na base aliada.

A reportagem informou ainda que a presidente 
Dilma Rousseff teria interesse na defesa de Denucci 
por uma suposta amizade com sua irmã, Tereza Cris-
tina Denucci Marques, o que Dilma nega (veja texto ao 
lado). Tereza foi casada com o militante do MR-8, Paulo 
Costa Ribeiro, preso pela ditadura e desaparecido, e 
posteriormente com o ex-presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Osasco José Ibrahim. Ela morreu ano 
passado, de câncer.

Presidente nega conhecer irmã de Denucci

O Estado de S.Paulo, 15/2/12

Por meio de sua assessoria, a presidente Dilma 
Rousseff negou categoricamente qualquer relação 
- próxima ou distante - com Tereza Cristina, irmã do 
ex-presidente da Casa da Moeda Luiz Felipe Denucci, 
exonerado no dia 28 de janeiro.

Segundo a ministra Helena Chagas (Comunica-
ção Social), a presidente não conheceu, em qualquer 
tempo, Tereza Cristina, e reagiu com indignação à 
informação publicada nesse sentido. Além disso, ain-
da segundo a ministra, a presidente Dilma não pauta 
nomeações para o governo pelo critério da amizade.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
da matéria intitulada “O mensalão avança”, publicada 
pela revista Veja de 28 de dezembro de 2011.

A matéria destaca que o ministro Joaquim Barbo-
sa apresentou o relatório final do caso mensalão. Se 
nenhuma manobra protelatória ocorrer, o julgamento 
deverá começar em abril.

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 CYRO MIRANDA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)

O mensalão avança

Veja - 26/12/2011

O ministro Joaquim Barbosa apresentou o rela-
tório final do caso. Se nenhuma manobra protelatória 
ocorrer, o julgamento deverá começar em abril

As previsões de adiamento feitas pelo ministro 
Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, 

funcionaram como um tiro no pé. Quase sete anos de-
pois de revelado o escândalo do mensalão, o maior 
esquema de corrupção já descoberto no Brasil se 
aproxima mesmo do desfecho. O relator do processo, 
ministro Joaquim Barbosa, concluiu e apresentou na 
segunda-feira passada o relatório final. Agora, para ar-
repio dos 36 réus que formam o que o procurador-geral 
da República classificou de “sofisticada organização 
criminosa”, que operava um sistema de pagamento de 
propina a parlamentares usando dinheiro público, res-
tam poucas e improváveis alternativas para continuar 
protelando o início do julgamento. A previsão é que, 
se nada extraordinário acontecer, a histórica sessão 
do STF comece em abril ou, no mais tardar, em maio 
de 2012. A escolha da data está nas mãos do ministro 
Ricardo Lewandowski. É ele quem deve avaliar se a 
tramitação do processo obedeceu a todas as etapas 
previstas na legislação e se está pronto para ir ao ple-
nário da corte.

O relatório de Joaquim inquieta os petistas inte-
grantes do núcleo central que apostavam na lentidão do 
Supremo como forma de assegurar a impunidade. Por 
três razões bem objetivas, a defesa dos mensaleiros 
se esforçou - e ainda se esforça - para que o processo 
só seja posto em pauta em 2013. A primeira e mais 
importante é que dois ministros, Cezar Peluso e Ayres 
Brito, cujos votos, presume-se, serão pela condenação 
dos réus -, se aposentarão no ano que vem. A subs-
tituição deles por dois magistrados menos rigorosos, 
acreditam os advogados, aumentaria sensivelmente 
as chances de uma absolvição. Os petistas também 
apostam na prescrição da maioria dos crimes. Além 
disso, querem, naturalmente, evitar o desgaste que um 
julgamento dessa magnitude pode trazer em pleno ano 
eleitoral. E os sinais, até a semana passada, eram al-
vissareiros para os réus. O ministro Lewandowski disse 
acreditar que os mensaleiros só seriam julgados em 
2013 - e, fazendo coro com a defesa, que vários réus 
sairiam ilesos por causa da prescrição dos crimes. O 
revisor anunciou que precisaria de mais tempo para 
ler e analisar o processo, apesar de o documento estar 
disponível em seu computador há mais de quatro anos. 
Comemorada pelos mensaleiros, a inusitada entrevista 
de Lewandowski acabou catalisando o caso.

No relatório de 122 páginas, um procedimento 
absolutamente formal, o ministro Joaquim Barbosa 
fez um resumo do processo, salientando os pontos 
principais da acusação do Ministério Público, da tese 
de defesa dos réus e dos testemunhos colhidos. Nes-
se momento, não há julgamento do mérito. Somente 
depois de o revisor chancelar o encaminhamento ao 
colegiado é que os votos serão redigidos. Em um tex-
to sem adjetivos ou ilações, Joaquim descreve como 
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funcionava o mecanismo que possibilitou ao governo 
Lula desviar milhões de reais dos cofres públicos para 
financiar campanhas políticas e subornar deputados 
em troca de apoio no Congresso. Os desvios eram ma-
quiados por meio de empréstimos bancários fictícios e 
de licitações fraudulentas na Câmara dos Deputados, 
então presidida pelo petista João Paulo Cunha. O re-
latório lembra ainda que José Dirceu, José Genoíno e 
Delúbio Soares, figuras de proa do PT, e o empresário 
Marcos Valério eram os responsáveis pela organiza-
ção da quadrilha.

Desde que o STF aceitou a denúncia do Ministério 
Público, em 2007, foram inúmeras as incursões para 
retardar o andamento do processo. Os réus tentaram, 
no primeiro momento, desmembrar o caso, o que fa-
ria com que a maioria deles fosse julgada na primei-
ra instância. Isso possibilitaria que eles recorressem 
a toda sorte de recurso para evitar uma condenação 
definitiva. Depois, dedicaram-se a atacar a imagem do 
relator do processo. Setores ligados ao PT espalharam 
rumores que ora questionavam a capacidade técnica 
de Joaquim Barbosa, ora afirmavam que o ministro es-
taria prestes a se aposentar para tratar de um proble-
ma crônico nas costas, doença que compromete sua 
assiduidade ao tribunal. Outro recurso utilizado pelos 
advogados de defesa foi o arrolamento de 650 teste-
munhas espalhadas por dezoito estados - e inclusive 
algumas que moram fora do Brasil.

Embora com poucas chances de sucesso, a de-
fesa vai armar uma última mina. O ex-ministro da Jus-
tiça Márcio Thomaz Bastos ingressará, em fevereiro, 
com um recurso junto ao Supremo para pedir o fim do 
foro privilegiado de seu cliente, o ex-diretor do Banco 
Rural José Roberto Salgado, que responde pelos cri-
mes de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, 
gestão fraudulenta de instituição financeira e evasão 
de divisas. Se for aprovado pelo plenário, o processo 
será desmembrado e seguirá para a primeira instância 
da Justiça Federal. Esse pedido de Thomaz Bastos já 
foi negado há duas semanas pelo ministro Joaquim 
Barbosa, mas cabe recurso. “Todo mundo tem direito 
a duplo grau de jurisdição. Esse é o fundamento cons-
titucional do meu pedido”, diz Thomaz Bastos. Decano 
do STF, o ministro Celso de Mello não acredita, po-
rém, que a ação atrasará o veredicto: “O julgamento 
do mensalão é irreversível”.

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 da matéria intitulada “Iata critica privatização 
de aeroportos”, publicada pelo jornal O Estado de S. 
Paulo de 08 de fevereiro de 2012.

A matéria destaca que a Iata, entidade que reúne 
as 280 maiores empresas do mundo, denuncia a falta 
de transparência no processo de privatização dos ae-
roportos e diz que a inflação da compra, comemorada 
pelo governo, não conseguirá ser compensada apenas 
com a exploração dos três aeroportos e acabará em 
novos impostos para os passageiros.

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 FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)

IATA critica privatização de aeroportos 

O Estado de S.Paulo

Entidade que reúne as 280 maiores empresas 
aéreas acusa o governo de falta de transparência e 
diz que passagens podem ficar mais caras

A privatização dos aeroportos de Guarulhos, Vira-
copos e Brasília na segunda-feira significará passagens 
ainda mais caras e maiores impostos para as empresas 
aéreas. Foi assim que o setor aéreo mundial reagiu ao 
processo no Brasil, atacando abertamente o governo 
por ter adotado um modelo que ameaça prejudicar a 
indústria aérea e ainda não resolver o problema da 
falta de eficiência dos aeroportos nacionais.

A Iata - entidade que reúne as 280 maiores em-
presas do mundo - denuncia a falta de transparência 
no processo e diz que a inflação no preço da compra, 
comemorada pelo governo, não conseguirá ser com-
pensada apenas com a exploração dos três aeroportos 
e acabará em novos impostos para os passageiros.

Numa avaliação interna feita pela Iata e obtida 
pelo Estado, o processo da venda dos aeroportos pro-
vocou “forte preocupação” no setor privado. A entidade 
constatou que o valor das vendas foi muito acima do 
antecipado, chegando a R$ 24,5 bilhões, contra uma 
base de R$ 4,45 bilhões. Além disso, os contratos de 
concessão estipulam investimentos de R$ 16,2 bilhões 
nos três aeroportos.

Para a Iata, não haverá como recuperar esses 
recursos apenas na exploração da licença dos aero-
portos, e o resultado será maiores impostos para todos. 
“Mesmo considerando que uma quantidade substancial 
de recursos pode ser atingida por meio de melhorias na 
eficiência dos aeroportos, em especial em Guarulhos, 
é difícil conciliar o montante pago com o potencial de 
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receita”, alertou a entidade. “Essa diferença é de gran-
de preocupação para a indústria”, indicou.

O que preocupa as empresas é o fato de que os 
impostos sobre combustíveis, sobre o espaço para 
escritórios e outros serviços “deixam espaço para 
interpretação”. Na prática, temem que a margem de 
manobra nesses setores abra a possibilidade de que 
esses impostos sejam elevados.

Para Perry Flint, chefe de Comunicações Cor-
porativas da Iata nas Américas, um dos temores vem 
justamente do histórico da empresa sul-africana Acsa, 
que faz parte do consórcio que venceu a licitação do 
Aeroporto de Guarulhos. Segundo ele, uma das pri-
meiras medidas dessa companhia na África do Sul foi 
elevar de forma dramática os impostos quando assumiu 
nove aeroportos no país há uma década.

Preço alto. Segundo a Iata, o problema dos aero-
portos do Brasil não é o fato de que as taxas aeropor-
tuárias são baixas. “O problema é a baixa eficiência”, 
disse Flint. Um levantamento feito pela indústria revela 
que, na realidade, Guarulhos está entre os aeroportos 
mais caros do mundo. Para o pouso e decolagem de 
um avião A330, Guarulhos cobra taxas que seriam 93% 
superiores às do Aeroporto de Miami. O aeroporto tam-
bém é 27,5% mais caro que o movimentado Charles 
de Gaulle, em Paris. Em comparação com o Aeroporto 
de Cingapura, Guarulhos é 2,5 vezes mais caro.

“É por isso que vamos monitorar essas negocia-
ções entre operadores e usuários”, alertou Flint. Se-
gundo ele, porém, não ajuda o fato de o governo ser 
ao mesmo tempo o regulador dos aeroportos e ainda 
receber parte dos lucros. “Isso dará margem para muita 
coisa. Antes e durante o processo de concessão, a Iata 
expressou suas preocupações em relação à estrutura 
da privatização, que deixa o governo na posição de ser 
parceiro dos novos proprietários e regulador.”

Transparência. Os problemas não se limitam aos 
impostos. Para as empresas, se elas serão taxadas, 
queriam pelo menos ser consultadas no processo. Mas 
nada disso ocorreu, segundo a Iata, que agora acusa 
o processo de “não ter sido transparente”.

“Uma das grandes preocupações para o futuro 
é a falta de transparência e a falta de participação de 
empresas nos processoa de regulação econômica, 
nos planos financeiros e no desenvolvimento de ta-
xas”, disse.

Conselho de Aeroportos ataca forma de concessão

O Estado de S.Paulo  – 08/2/12

O Conselho Internacional de Aeroportos diz que, 
se as obras de aeroportos para a Copa do Mundo não 
terminarem no prazo e se transformarem em “rotundos 
fracassos”, a culpa não será dos operadores privados, 

e sim do governo e da forma pela qual organizou a 
privatização dos terminais.

A entidade que reúne mais de mil aeroportos pelo 
mundo não disfarça que o modelo adotado pelo Brasil 
pode ter consequências negativas. Em documento inter-
no preparado ainda em dezembro para investidores, a 
entidade com sede no Canadá não poupou críticas ao 
processo que acabou prevalecendo no Brasil e ataca 
abertamente a Infraero.

Para o Conselho, os problemas vêm do governo 
anterior. “O presidente anterior (Luiz Inácio Lula da 
Silva) não foi adequadamente receptivo à necessida-
de de melhorar a infraestrutura crítica dos aeroportos 
antes dos eventos esportivos de 2014 e 2016”, acu-
sou a entidade.

Segundo o Conselho, houve mais avanço nos 
planos de investimentos em 2011 que nos três anos 
anteriores.

A entidade também aponta o envolvimento da In-
fraero como outro problema. A Infraero é classificada 
como uma agência “com laços firmes com os militares, 
e o Conselho diz que, mesmo com a privatização, “o 
poder e a influência serão retidos por uma entidade que 
está em conflito com os princípios do mercado”. /J.C.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste 
momento para fazer o registro do editorial intitulado, 
“Dilma sobe no palanque”, publicado no jornal O Es-
tado de S. Paulo no dia 30 de janeiro de 2012.

O editorial destaca que a presidente Dilma Rous-
seff compareceu ao Fórum Social Mundial Temático, 
em Porto Alegre, e subiu no palanque. Fez um discurso 
para empolgar uma plateia de sindicalistas e militantes 
de esquerda, que mal chagava a ocupar a metade do 
recinto da reunião. 

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima 
citado seja considerado parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA 
EM SEU PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)

Dilma sobe no palanque

O Estado de S.Paulo - 30/1/12

Interrompendo seus afazeres de gerente duro-
na, a presidente Dilma Rousseff compareceu ao Fó-
rum Social Mundial Temático, em Porto Alegre, e su-
biu no palanque. Num discurso feito sob medida para 
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empolgar uma plateia de sindicalistas e militantes de 
esquerda - que mal chegava a ocupar metade do re-
cinto da reunião -, a presidente da República desceu 
a lenha no “neoliberalismo” e retomou a arenga predi-
leta de seu antecessor, segundo a qual a História do 
Brasil só começa a ser escrita a partir de 2003. Dilma 
defendeu a supremacia da latinoamericanidad diante 
de um Primeiro Mundo que se debate em crise por 
causa do “neoliberalismo” e garantiu que para “nós” 
- insistiu sempre no coletivo, como se a comunidade 
latino-americana fosse orgânica e coesa - o futuro sorri: 
“Nossos países avançam fortalecendo a democracia”. 
Os Castros, Hugo Chávez, Evo Morales, Cristina Kir-
chner e outros tantos que o digam.

O desempenho de Dilma Rousseff na capital gaú-
cha chega a ser surpreendente, na medida em que foge 
ao padrão de comportamento da chefe do governo, até 
agora pouco dada a rasgos de retórica no estilo de po-
pulismo rasteiro que é a marca de seu padrinho político. 
Mas o conteúdo, se é que se pode chamar assim, de 
sua falação à plateia do Fórum Social, é perfeitamente 
coerente com os fundamentos da pregação pretensa-
mente “social” que demoniza a economia de mercado 
e postula a supremacia do Estado sobre os direitos dos 
indivíduos. E chama isso de “democracia”. Nesse dis-
curso, o “neoliberalismo” sintetiza toda a essência do 
Mal - é o rótulo que se atribui ao ideário dos homens 
perversos, injustamente ricos, que dominam e exploram 
os homens bons, injustamente pobres. O “neoliberalis-
mo” é também chamado de “pensamento único”, com 
uma conotação que, imagina-se, nada tem a ver com 
o que ocorria na finada União Soviética e ainda preva-
lece em Cuba.

Nessa linha maniqueísta, segundo Dilma Rous-
seff, “a dissonância entre a voz dos mercados e a voz 
das ruas parece aumentar cada vez mais nos países 
desenvolvidos, colocando em risco não apenas con-
quistas sociais, mas a própria democracia”. Para ela, 
as soluções “ultrapassadas” de um modelo econômico 
“conservador e excludente” que os países europeus 
estão adotando face à crise do euro terão consequ-
ências sociais e ambientais extremamente negativas: 
“desemprego, xenofobia, autoritarismo”, e ameaçam a 
paz mundial.

Enquanto isso, graças à proeza de nos termos 
libertado dos “preconceitos políticos e ideológicos” que 
os homens maus tentaram impor à América Latina nas 
décadas de 80 e 90, “nós”, os latino-americanos, esta-
mos promovendo transformações que têm possibilitado 
a redução das desigualdades sociais e a inclusão no 
mercado de consumo de grandes contingentes de uma 

população antes desvalida. Foi a deixa para fechar o foco 
do discurso sobre o Brasil: o admirável desenvolvimento 
econômico e social que o País vive desde que, segundo 
a presidente, Lula chegou ao poder, “não é consequên-
cia de nenhum milagre econômico”: “É o resultado do 
esforço do povo brasileiro e de seu governo, que soube-
ram ocupar um novo caminho. O Brasil hoje é um novo 
país, mais forte, mais desenvolvido e mais respeitado”. 
E mais: “O grande nó que o presidente Lula começou 
a desatar em 2003 é o do enfrentamento da exclusão 
social”. Trata-se de uma falaciosa meia-verdade.

O que Dilma não disse é aquilo que os lulopetis-
tas invariavelmente escamoteiam: o inegável desen-
volvimento econômico e social que o País hoje exibe 
começou muito antes da ascensão de Lula ao poder. As 
bases desse processo foram lançadas a partir do fim do 
governo Itamar Franco, com a bem-sucedida implanta-
ção do Plano Real, que eliminou a inflação galopante, 
e prosseguiu nos dois mandatos de Fernando Henrique 
Cardoso, com o advento de programas de modernização 
do Estado - como as privatizações, que os petistas con-
denam aos berros, mas mantiveram e ampliaram - e de 
programas sociais posteriormente turbinados por Lula.

Dilma Rousseff disse o que a plateia reunida em 
Porto Alegre queria ouvir. Teve, no entanto, de enfrentar 
bem orquestradas vaias de militantes do PSTU e do 
PSOL, que exigiam o seu veto ao projeto do Código 
Florestal. Não dá para agradar a todos.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy.Bloco/PT 
– SP) – Nada mais havendo a tratar, convoco sessão 
para amanhã, às 14 horas, no horário normal.

É a seguinte a Ordem do Dia para a pró-
xima sessão deliberativa ordinária:

1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 5, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 548, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 5, de 2012, que abre 
crédito extraordinário, em favor do Ministério 
da Educação, no valor de quatrocentos e ses-
senta milhões e quinhentos e trinta mil reais, 
para o fim que especifica (proveniente da Me-
dida Provisória nº 548, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia 12-03-2012)
Relatora revisora: Senadora Marta Suplicy
(Sobrestando a pauta a partir de: 15-

12-2011)
Prazo final prorrogado: 8-4-2012
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2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 6, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 550, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 6, de 2012, que altera a 
Lei nº 10.735, de 11 de setembro de 2003, que 
dispõe sobre o direcionamento de depósitos 
à vista captados pelas instituições financeiras 
para operações de crédito destinadas à popu-
lação de baixa renda e a microempreendedo-
res, e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 550, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia 19-3-2012)
Relator revisor: Senador Lindbergh Farias
(Sobrestando a pauta a partir de: 12-2-2012)
Prazo final prorrogado: 26-4-2012

3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 63, DE 2011
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de 
adesão ao regime especial de precatório até 
a data de 31 de dezembro de 2012.

Parecer, sob nº 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 176, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 176, de 2008 (nº 717/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Antonio Car-
los Mendes Thame), que dispõe sobre a impor-
tação e o fornecimento de produtos sujeitos à 
Regulamentação Técnica Federal.

Pareceres sob nºs:
- 1.486, de 2011, da Comissão de As-

suntos Econômicos, relator Senador Eduar-
do Suplicy, favorável com as Emendas nºs 1, 
2 e 3 - CAE;

- 1.487, de 2011, da Comissão do Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle, relator Senador Aloysio Nunes 
Ferreira, favorável ao projeto com as Emendas 

nº 1 a 3-CAE/CMA e, ainda, pela apresentação 
da Emenda nº 4-CMA.

5
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 198, DE 2007-COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 198, de 2007-Complementar, 
do Senador Renato Casagrande, que acres-
centa parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar 
nº 110, de 2001, estabelecendo prazo para a 
extinção de contribuição social.

Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Adelmir Santana, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

6
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 66, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 66, de 2012 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 99, de 
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator: Senador Romero Jucá), que aprova 
a programação monetária para o 1º trimestre 
de 2012.

7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 67, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 67, de 2012 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 100, de 
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator: Senador Romero Jucá), que aprova 
a programação monetária para o 4º trimestre 
de 2011.

8
REQUERIMENTO Nº 514, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 514, de 2011, do Senador Cícero Lucena,
solicitando a criação de Comissão Temporária 
Externa, composta por cinco membros titulares 
e igual número de suplentes, para no prazo de 
doze meses, acompanhar todos os atos, fatos 
relevantes, normas e procedimentos referen-
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tes às obras do Projeto de Integração do Rio 
São Francisco com as Bacias Hidrográficas 
do Nordeste Setentrional, conhecida como 
“Transposição do Rio São Francisco”, bem 
como o Programa de Revitalização da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 37 

minutos)
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